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1.

Use of the chronograph:

Press button “A“ to start the chronograph.
To stop, press button “A“ again.
By pressing button “B“ the chronograph will reset.
Split time scan be measured by pressing button “B” while the chronograph is
running. The split time can then be read, when button “B” is pressed again the
chronograph will return to the total lapsed time.
2.

Setting the timers to zero:

By pulling out the crown completely, button “A” can be used to correct the
seconds counter.
Button “B” will correct the 1/10th seconds counter.
By pulling out the crown one step, button “B” can be used to correct the
minutes counter. Turning the crown will change the date.
3.

Hands and counters:

Upper left
Upper right
Bottom
Centre

: the minutes counter
: the 1/10th seconds counter
: the seconds hand
: the seconds counter
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Bediening van de chronograaf:
Druk op knop “A“ om de chronograaf te starten.
Druk nogmaals op “A“ om de chronograaf weer te stoppen.
Door op knop “B“ te drukken wordt de chronograaf op nul gezet.
Tussentijden kunnen ook gemeten worden, door tijdens het lopen van de
chronograaf op knop “B” te drukken. De tijd kan dan afgelezen worden, wanneer
knop “B” nogmaals ingedrukt wordt loopt de chronograaf weer door naar
de totaal verstreken tijd.
Het gelijkzetten van de chronograaf:
Door de kroon helemaal uit te trekken kan met behulp van knop “A”
de secondeteller op nul gezet worden. Knop “B” wijzigt de 1/10e seconde teller.
Door de kroon één stapje uit te trekken kan door knop “B” in te drukken
de minutenteller op nul gezet worden. Ook kan door aan de kroon te draaien
de datum snel verzet worden.
Verklaring van de wijzers en tellers:
Links boven
Rechts boven
Onder
Midden

: de minutenteller
: de 1/10e secondeteller
: de secondewijzer
: de secondeteller van de chronograaf.

