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Kenmerken
De KINETIC is geen conventioneel quartzhorloge dat door een miniatuurbatterij
aangedreven wordt, maar een analoog quartzhorloge met een automatisch generatie
systeem. Dit is een door SEIKO ontwikkelde, unieke technologie waarbij door het
bewegen van de arm of de pols elektrische energie wordt opgewekt. Deze energie wordt
in een oplaadbare batterij opgeslagen. Het horloge heeft de volgende extra functies.

Power Safe functie en Time Relay functie
Om de opgeslagen elektrische energie te behouden,
gaat het horloge automatisch in de Power Safe
Functie over. Dit houdt in dat de wijzers ongeveer
24 uur nadat het horloge van de pols is gedaan,
ophouden met bewegen. Als u het horloge weer
gaat dragen, dient u het zachtjes heen en weer te
zwaaien. Hierna geven de wijzers weer de juiste tijd
aan en werkt het horloge normaal.
s "INNEN DE DOOR DE 4IME 2ELAY &UNCTIE HERSTELDE TIJD
kan een bepaalde mate van tijdsverlies of tijdswinst
optreden, maar deze blijft binnen het nauwkeurigheidsgebied van het horloge
(± 15 seconden per maand).
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s !LS HET VOLLEDIG OPGELADEN HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE KOMT BLIJFT DE 4IME 2ELAY
Functie van het horloge nog ongeveer vier jaar werken.

Perpetual Calendar (eeuwigdurende kalender)
s !LS DE KALENDER EENMAAL INGESTELD IS PAST HIJ ZICH VANZELF AAN DE ONEVEN EN EVEN
maanden aan. Ook in de maand februari van schrikkeljaren. Een uitzondering vormen de
jaartallen die wel door vier gedeeld kunnen worden, maar geen schrikkeljaar zijn. Deze
komen slechts één keer per honderd jaar voor, bijvoorbeeld in het jaar 2100. In deze
gevallen moet het aantal dagen in februari handmatig aangepast worden.
* Verandering van het kalenderdisplay neemt ongeveer twee seconden in beslag.
Bij een lage temperatuur of als de opgeslagen elektrische energie uitgeput raakt, kan
dit echter twee minuten duren.

Let op!
s 4IJDENS HET DRAGEN VAN HET HORLOGE WEKKEN DE BEWEGINGEN VAN UW ARM ELEKTRISCHE
ENERGIE OP VOOR HET HORLOGE !LS U HET HORLOGE DRAAGT MAAR UW ARM NIET BEWEEGT
WORDT HET NIET OPGELADEN
s 7IJ RADEN U AAN UW HORLOGE DAGELIJKS TEN MINSTE  UREN TE DRAGEN
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Bediening van scherm en knop
s !LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT BLIJFT DE 0ERPETUAL #ALENDER WERKEN
s :ELFS ALS HET HORLOGE DOOR EEN TEKORT AAN ELEKTRISCHE ENERGIE NIET WERKT KAN DE KALENDER
gemakkelijk met de hand worden aangepast.

Minutenwijzer

#AL $
Grote kalender

Rechtsom

Stand van eerste klik: aanpassing
kalender

Urenwijzer

KROON

Jaartal
Secondewijzer
Maandwijzer

#AL $

Linksom

24-uurswijzer
Minutenwijzer

Grote kalender
Urenwijzer

De plaats van het
jaartal, de maanden 24-uurswijzer is
afhankelijk van het
model horloge.

Stand van tweede klik: van de tijd

Rechtsom

Stand van eerste klik: aanpassing
kalender

KROON

Jaartal

Stand van tweede klik: van de tijd

Secondewijzer
Maandwijzer

Linksom

24-uurswijzer
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Bediening van scherm en knop
#AL $

Minutenwijzer
Grote kalender
Rechtsom

Urenwijzer

Stand van eerste klik: aanpassing
kalender

Jaartal

KROON

OCT

DEC
FEB

De plaats van het
jaartal, de maanden 24-uurswijzer is
afhankelijk van het
model horloge.

Voor het eerste gebruik

Stand van tweede klik: van de tijd

Secondewijzer
Maandwijzer

Linksom

24-uurswijzer

Power Safe Function
s $IT HORLOGE WORDT AANGEDREVEN DOOR ELEKTRISCHE ENERGIE DIE OPGEWEKT EN OPGESLAGEN
wordt door het ingebouwde automatische generatie systeem. Om het verbruik van
elektrische energie tot een minimum te beperken, heeft het horloge een Power Safe
Functie waardoor de wijzers vanzelf ophouden met bewegen als het horloge enige tijd
buiten gebruik is. Als het horloge in de Power Safe Functie staat, bewegen de wijzers niet,
maar de ingebouwde integrale schakeling (IC) blijft wel de tijd en de kalender bijhouden.
!LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT KUNT U DE 4IME 2ELAY &UNCTIE ACTIVEREN
door het horloge een paar keer heen en weer te zwaaien. Hierdoor gaan de wijzers weer
de juiste tijd aangeven, die binnenin het horloge opgeslagen was.
s 4REK DE KROON niet tot aan de tweede klik uit als het horloge in de Power Safe Functie
staat. Hierdoor wordt de Power Safe Functie namelijk uitgeschakeld, wat tot gevolg
heeft dat de gegevens over de tijd die in het horloge bewaard zijn, gewist worden.
s ,AAT DE KROON NIET OP DE TWEEDE KLIK STAAN OMDAT HET HORLOGE DAN MEER ENERGIE
verbruikt dan in de Power Safe Functie.

Opmerkingen over de Power Safe Functie
Als het horloge ongeveer 24 uur niet aangeraakt wordt (ongeveer een dag), wordt de
Power Safe Functie automatisch geactiveerd.
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s !LS DE SECONDEWIJZER MET TUSSENPOZEN VAN TWEE SECONDEN VOORTBEWEEGT KAN DE 0OWER
Safe Functie niet geactiveerd worden.
Als de Power Safe Functie geactiveerd is, bewegen de uur-, minuut-, seconde- en 24uurswijzers niet.
s !LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT BLIJFT DE KALENDER NORMAAL FUNCTIONEREN
s !LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE NIET AANGERAAKT WORDT EN DE DATUM NIET OP DE
GOEDE MANIER VERSPRINGT WORDT DE OPGESLAGEN ELEKTRISCHE ENERGIE UITGEPUT ,AAD HET
horloge opnieuw op tot de secondewijzer weer met tussenpozen van één seconde
beweegt. Stel de tijd en de kalender opnieuw in voordat u het horloge weer omdoet.
s !LS HET HORLOGE UIT DE 0OWER 3AFE &UNCTIE KOMT EN HEEL WEINIG ELEKTRISCHE ENERGIE
verbruikt, gaat de secondewijzer met tussenpozen van twee seconden bewegen (zie ‘Als
de secondenwijzer met twee seconden tegelijk verspringt’ op blz. 20).

s $E OPERABELE TIJD VAN DE 4IME 2ELAY &UNCTIE HANGT AF VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE DIE
binnenin het horloge opgeslagen is. Als een volledig opgeladen horloge in de Power
3AFE &UNCTIE KOMT BLIJFT DE 4IME 2ELAY &UNCTIE NOG ONGEVEER VIER JAAR ACTIEF

Belangrijk!
s !LS DE OPGESLAGEN ELEKTRISCHE ENERGIE HELEMAAL VERBRUIKT IS TERWIJL HET HORLOGE IN
DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT WORDT DE 4IME 2ELAY &UNCTIE NIET GEACTIVEERD ALS U
HET HORLOGE HEEN EN WEER ZWAAIT )N PLAATS DAARVAN GAAT DE SECONDEWIJZER MET
TUSSENPOZEN VAN TWEE SECONDEN BEWEGEN ZIE ‘Het horloge uit de Power Safe
functie halen’ OP BLZ  OF ‘Als de secondenwijzer met twee seconden tegelijk
verspringt’ OP BLZ  

Time Relay functie
s !LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT BEWEGEN DE WIJZERS NIET MAAR BLIJFT DE
ingebouwde IC de tijd bijhouden. Als er een bepaalde hoeveelheid elektrische energie
is opgewekt, passen de wijzers zich automatisch aan aan de in het horloge opgeslagen
tijd.




De speciale schroefkroon

Het horloge uit de Power Safe functie halen

s 3OMMIGE MODELLEN HEBBEN EEN SPECIALE SCHROEFKROON DIE VAST GEZET KAN WORDEN ALS HIJ
niet bediend hoeft te worden.
s $OOR HET VASTZETTEN VAN DE KROON VOORKOMT U BEDIENINGSFOUTEN
s 3CHROEF DE KROON LOS VOORDAT U HEM GAAT BEDIENEN 3CHROEF DE KROON WEER VAST ALS U
klaar bent.

Om het horloge uit de Power Safe Functie te halen, kunt u het zachtjes heen en weer
zwaaien zodat het weer opgeladen wordt.
s 4REK DE KROON niet uit tot de stand van de tweede klik voordat u de onderstaande
HANDE LINGEN UITGEVOERD HEBT (IERDOOR WORDT DE 4IME 2ELAY &UNCTIE NAMELIJK UITGESCHAkeld.

Bediening van de speciale schroefkroon

:WAAI HET HORLOGE MET EEN SNELHEID VAN TWEE KEER PER SECONDE ONGEVEER
vier tot zes keer ritmisch heen en weer waarbij u een boog maakt van
ongeveer 20 cm. Zie illustratie.
s (ET HEEFT GEEN ZIN HET HORLOGE MET MEER KRACHT ROND TE ZWAAIEN
s 4ERWIJL HET HORLOGE BEWOGEN WORDT ROTEERT HET SLINGERGEWICHT IN HET GENERATORSYSTEEM
om het mechanisme aan te drijven. Tijdens deze rotatie maakt het slingergewicht een
geluid. Dit is geen storing.

Als uw horloge een speciale schroefkroon heeft, draai dan de kroon los voordat u hem
bedient.
s (OUD DE KROON ALTIJD VASTGESCHROEFD TENZIJ U HEM MOET BEDIENEN

De kroon losschroeven
Draai de kroon linksom (naar beneden) om hem los te schroeven.
De kroon is nu van het slot af en kan bediend worden.

De kroon vastschroeven
Als u klaar bent met de kroon, schroef hem dan helemaal vast
door hem rechtsom (naar boven) te draaien en hem gelijktijdig
zachtjes in de oorspronkelijk stand te duwen.

De kroon
kan
uitgetrokken
worden.

Draai de
kroon en duw
hem terug
naar binnen.

1. Alleen de uur-, minuut- en 24-uurswijzers
bewegen snel om de huidige tijd aan te geven
die binnenin het horloge in de ingebouwde IC
bewaard is.

2. Snel daarna hervat de secondewijzer zijn
normale beweging.

De secondewijzer
beweegt niet.





De tijd en de kalender instellen
Let op!
s !LS DE IN DE FABRIEK STANDAARD INGESTELDE TIJD EN DE PLAATSELIJKE TIJD VERSCHILLEN
STELT U NA AANKOOP EN VOOR GEBRUIK DE TIJD EN DE KALENDER OPNIEUW IN
s !LS HET HORLOGE IN DE 0OWER 3AFE &UNCTIE STAAT HOUDT DE INGEBOUWDE )# DE TIJD BIJ
MET EEN AFWIJKING VAN ¢  SECONDEN PER MAAND $IT KOMT OVEREEN MET DE
AFWIJKING VAN CONVENTIONELE QUARTZHORLOGES $AARDOOR KAN ER IN DE TIJD DIE DOOR DE
AUTOMATISCHE 4IME 2ELAY &UNCTIE VAN DE INGEBOUWDE )# NAAR DE WIJZERS OVERGEBRACHT WORDT EEN TIJDSVERSCHIL NAAR BOVEN OF BENEDEN OPTREDEN DIE BINNEN HET
NAUWKEURIGHEIDSGEBIED VAN HET HORLOGE LIGT ¢  SECONDEN PER MAAND  3TEL IN
DAT GEVAL DE TIJD OPNIEUW IN VOORDAT U HET HORLOGE GAAT DRAGEN
s !LS HET HORLOGE UIT DE 0OWER 3AFE &UNCTIE KOMT EN OP HEEL WEINIG ELEKTRISCHE
ENERGIE LOOPT GAAT DE SECONDEWIJZER MET TUSSENPOZEN VAN TWEE SECONDEN
BEWEGEN ZIE ‘Als de secondenwijzer met twee seconden tegelijk verspringt’ OP
BLZ  

s !LS DE IN DE FABRIEK STANDAARD INGESTELDE TIJD EN DE PLAATSELIJKE TIJD VERSCHILLEN STELT U NA
aankoop en voor gebruik de tijd en de kalender opnieuw in.
s !LS HET HORLOGE DOOR ONVOLDOENDE OPGESLAGEN ELEKTRISCHE ENERGIE NIET MEER LOOPT LAADT
u het op tot de secondewijzer weer met tussenpozen van één seconde voortbeweegt.
Stel daarna de tijd en de kalender opnieuw in (zie ‘Als de secondenwijzer met twee
seconden tegelijk verspringt’ op blz. 20).

De tijd instellen
1. Trek de kroon uit tot de tweede klik.
De secondewijzer stopt onmiddellijk.
s !LS UW HORLOGE EEN SPECIALE
schroefkroon heeft, schroef deze dan
eerst los en trek hem daarna tot de
tweede klik uit.
s /M DE SECONDEWIJZER PRECIES IN
te stellen, trekt u de kroon tot aan
de tweede klik uit op het moment
dat de secondewijzer de 12-uursstand
aanwijst (‘0’ seconden).

#AL $
KROON
Stand van tweede klik
Oorspronkelijke stand

#AL $
KROON
Stand van tweede klik
Oorspronkelijke stand





#AL $
2. Draai aan de kroon om de tijd in te
stellen.
s $ENK ERAAN OP DE  UURSWIJZER TE
KROON
letten, zodat u AM en PM goed kunt
Stand van tweede klik
instellen.
Oorspronkelijke stand
s /M DE TIJD PRECIES IN TE STELLEN MOET
u de minutwijzer eerst vier of vijf minuten
vooruitzetten en daarna naar de exacte tijd terugdraaien.

De Perpetual Calender instellen

3. Duw de kroon in de oorspronkelijke stand terug. Het horloge begint dan onmiddellijk
te lopen.
s /M DE SECONDEWIJZER PRECIES GOED TE ZETTEN DUWT U DE KROON OP EEN TIJDSIGNAAL IN DE
oorspronkelijke stand terug.

Waarschuwing!

FEB

OCT

DEC

Let op!
3TEL DE TIJD OF DE KALENDER NIET IN TUSSEN  UUR EN  UUR
!LS U DE TIJD OF DE KALENDER TUSSEN  EN  UUR BIJSTELT EN DE DATUM LOOPT
EEN DAG VOOR OF ACHTER MOET U HET HORLOGE OPNIEUW BIJSTELLEN BUITEN DE HIERBOVEN
AANGEGEVEN PERIODE
!LS HET HORLOGE NORMAAL LOOPT VERSPRINGT DE DATUM TUSSEN  UUR EN  UUR


(de eeuwigdurende kalender instellen)

Datum, maand en jaartal zijn aan elkaar gekoppeld in de Perpetual Calender. Om de
maand of het jaartal in te stellen, moet u de datum vooruitzetten door aan de kroon te
draaien totdat de maand of het jaartal aangepast kan worden.
s 5 KUNT DE KALENDER BIJSTELLEN DOOR IN DE STAND VAN DE EERSTE KLIK DE KROON RECHTSOM OF
linksom te draaien.

!LS U DE KALENDER TERUGZET ZET DE DATUM DAN EERST ÏÏN OF TWEE DAGEN VERDER TERUG
DAN DE GEWENSTE DATUM :ET HEM DAARNA PAS OP DE GEWENSTE DATUM
6OLG DEZE WERKWIJZE ALS U DE KALENDER TERUGZET OMDAT ANDERS HET GETAL DAT DE
DATUM AANGEEFT MISSCHIEN NIET IN HET MIDDEN VAN HET KALENDERFRAME VERSCHIJNT
(OEWEL DIT DUS KAN GEBEUREN ZAL DE DATUM DE VOLGENDE DAG WEER OP DE JUISTE
WIJZE WEERGEGEVEN WORDEN
7ANNEER U DE KALENDER TERUG ZET NAAR DATA IN DECEMBER KAN HET GEBEUREN DAT HET
GETAL DAT HET JAAR AANGEEFT NIET IN HET MIDDEN VAN HET KALENDERFRAME VERSCHIJNT
:ET IN DAT GEVAL DE KALENDER TERUG NAAR NOVEMBER (IERNA KUNT U DE KALENDER OP
DE GEWENSTE DATUM IN DECEMBER ZETTEN


Opmerkingen over de maand- en jaartalinstellingen. Als de datum naar ‘ 1 ‘ overgaat,
draait de maandaanwijzer één maand verder en geeft hij de volgende maand aan. Als de
dagen verder verstrijken tot de maandaanwijzer van december (DEC) op januari (JAN)
overgaat, draait de jaaraanduiding zodat het volgende jaar zichtbaar wordt.

#AL $

KROON

#AL $

#AL $

KROON

KROON

Kroon op de stand
van de eerste klik

Kroon op de stand
van de eerste klik

OCT

DEC

FEB

1. De gegevens op de kalender moeten eerst op jaar, dan op maand en ten slotte op
datum bijgesteld worden. Trek de kroon uit tot de eerste klik.
s !LS UW HORLOGE EEN SPECIALE SCHROEFKROON HEEFT SCHROEFT U DE KROON EERST LOS EN TREKT U
hem daarna tot de eerste klik uit.

Kroon op de stand
van de eerste klik

2. Draai aan de kroon tot het jaartal bijgesteld kan worden.
s !LLE KALENDERGEGEVENS KUNNEN AANGEPAST WORDEN DOOR AAN DE KROON TE DRAAIEN
Eerst komt de datum, dan de maand en ten slotte het jaartal.
s $E KALENDER KAN BIJGESTELD WORDEN DOOR DE KROON LINKSOM OF RECHTSOM TE DRAAIEN
s $E JAARAANDUIDING GEEFT HET AANTAL JAREN SINDS HET LAATSTE SCHRIKKELJAAR AAN
Als u het jaar instelt, let er dan op of het jaartal dat u instelt wel of niet een schrikkeljaar
is. Als het geen schrikkeljaar is, kijk dan hoe veel jaren geleden (1, 2 of 3) het laatste
schrikkeljaar was.
s (OE DE JAARAANDUIDING ERUIT ZIET IS AFHANKELIJK VAN HET MODEL





KROON
Kroon op de stand
van de eerste klik

#AL $

Schrikkeljaar

Een jaar na
het schrikkeljaar

Twee jaar na
het schrikkeljaar

Drie jaar na
het schrikkeljaar

#AL $

DEC

OCT

OCT

FEB

FEB

OCT

DEC

DEC
FEB

FEB

OCT

DEC

Jaar Indicatie

Schrikkeljaar

+1

+2

+3

Aantal jaren sinds
het laatste schrikkeljaar

Schrikkeljaar

Een jaar

Twee jaar

Drie jaar

2004
2008
2012
2088
2092
2096

2005
2009
2013
2089
2093
2097

2006
2010
2014
2090
2094
2098

2007
2011
2015
2091
2095
2099

3. Draai aan de kroon. De jaaraanduiding draait
tot het gewenste jaartal verschijnt. Draai verder
tot de maand aangepast kan worden.

Voorbeeld:
de stand van de
maandwijzer (juni)

#AL $
4. Draai aan de kroon om de maandwijzer de
juiste maand aan te laten wijzen. Draai dan
verder om de datum in te kunnen stellen.
5. Als u het jaartal, de maand en de datum
op de kalender bijgesteld hebt, duwt u de
kroon in de oorspronkelijke stand terug.

Voorbeeld:
dagaanduiding
van de 26ste





Als de secondenwijzer met twee seconden
tegelijk verspringt
(vroegtijdige waarschuwing bij energie-uitputting)

s !LS DE SECONDEWIJZER MET TUSSENPOZEN VAN TWEE SECONDEN BEGINT TE BEWEGEN OF HET
horloge nu gedragen wordt of niet, kunnen de wijzers binnen twaalf uur stil gaan staan.
s !LS HET HORLOGE UIT DE 0OWER 3AFE &UNCTIE KOMT EN OP HEEL WEINIG ELEKTRISCHE ENERGIE
loopt, gaat de secondewijzer met tussenpozen van twee seconden bewegen.
s :WAAI IN DAT GEVAL HET HORLOGE HEEN EN WEER OM DE OPLAADBARE BATTERIJ WEER VOLDOENDE
op te laden (zie ‘Het horloge opladen‘ op blz. 20). Stel daarna de tijd en de kalender
opnieuw in.

Het horloge opladen

s /M DE OPLAADBARE BATTERIJ EFlCIÑNT OP TE LADEN MOET U HET HORLOGE MET EEN SNELHEID
van twee keer per seconde heen en weer zwaaien, waarbij u een boog maakt van 20 cm.
s (ET HEEFT GEEN ZIN HET HORLOGE SNELLER OF MET MEER KRACHT ROND TE ZWAAIEN
s !LS DE IN DE OPLAADBARE BATTERIJ OPGESLAGEN ELEKTRISCHE ENERGIE VOLLEDIG VERBRUIKT IS
nadat het horloge lange tijd niet aangeraakt is, moet het ten minste 450 keer heen en
weer gezwaaid worden om de normale bewegingen weer te kunnen uitvoeren.
2. Het is aan te bevelen het horloge nog langer heen en weer te zwaaien, zodat het
genoeg energie kan opslaan om ongeveer één dag te kunnen lopen.
Over het algemeen is 200 keer zwaaien voldoende om de energie op te wekken die het
horloge voor ongeveer één dag nodig heeft.

 :WAAI HET HORLOGE MET EEN SNELHEID VAN TWEE KEER PER SECONDE RITMISCH HEEN EN WEER
zoals in onderstaande illustratie. Door deze beweging wordt het horloge opgeladen en
beweegt de secondewijzer weer met tussenpozen van één seconde. Als de secondewijzer na het heen en weer zwaaien toch nog
* Controleer na het heen en
met twee seconden tegelijk verspringt,
weer zwaaien van het
zwaai het horloge dan nog een paar keer
horloge of de secondewijheen en weer tot de secondewijzer weer
zer met tussen-pozen van
een seconde beweegt.
per seconde verspringt.
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Opslag van energie (Oplaadbare batterij)

Technische gegegevens

Als u het horloge twaalf uur onafgebroken draagt, wordt er voldoende energie opgebouwd om het nog ongeveer anderhalve dag te laten lopen.
s %EN ALGEMENE RICHTLIJN IS DAT WANNEER U HET HORLOGE GEDURENDE EEN WEEK ELKE DAG
twaalf uur draagt, er voldoende energie is opgewekt om het horloge ongeveer tien
dagen te laten lopen. Als het horloge zich in de Power Safe Functie bevindt, is deze
hoeveelheid energie voldoende om het horloge ongeveer anderhalve maand te laten
lopen.

1. Frequentie van kristaloscillator:
32.768 Hz (Hz = Hertz...periode per seconde)
2. Afwijking (per maand):
Minder dan 15 seconden (aan de pols, bij een
normale temperatuurvariatie (5°C ~ 35°C)
3. Operationele temperatuurvariatie:
–10°C ~ +60°C
4. Aandrijfsysteem
s 3TAPPENMOTOR  EXEMPLAREN ÏÏN VOOR DE UREN
en minutenwijzer met tussenpozen van 5 sec.;
één voor de secondewijzer, tussenpozen van
1 sec.
s 0IÑZO ELEKTRISCHE MOTOR VOOR EEUWIGE KALENDER 
1 exemplaar
5. Oplaadbare batterij:
knooptype, 1 exemplaar
6. Continue werking:
s 4IME 2ELAY &UNCTIE /NGEVEER VIER JAAR ALS HET
horloge helemaal opgeladen is)
s .ADAT DE SECONDEWIJZER MET TUSSENPOZEN
van twee seconden gaat bewegen: Ongeveer
twaalf uur

Energiebron (oplaadbare batterij)
Vervanging van de batterij is bij dit horloge niet nodig, omdat de energie uit de exclusieve
oplaadbare batterij komt. Deze oplaadbare batterij verschilt sterk van conventionele
horlogebatterijen. Hij is milieuvriendelijk en slaat schone energie op.

Voorzichtig!
s 'EBRUIK NOOIT EEN ZILVER OXIDEBATTERIJ VOOR CONVENTIONELE HORLOGES IN PLAATS VAN
DE OPLAADBARE BATTERIJ OMDAT DEZE KAN BARSTEN HEET WORDEN OF VLAM VATTEN

7. Extra functies:
Power Safe Functie, Perpetual Calender,
vroegtijdige waarschuwing bij energieuitputting; preventie van overlading
8. IC:
C-MOS-IC, 3 exemplaren Oscillator,
frequentiedeler, aandrijf- en oplaadcontrole,
controlecircuit van auto-relay; controlecircuit
van kalender
9. Generatorsysteem:
Miniwisselstroomgenerator

s $E TECHNISCHE GEGEVENS KUNNEN IN VERBAND MET PRODUCTVERBETERING ZONDER VOORAFGAANDE
kennisgeving gewijzigd worden.
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Hoe behoudt u de kwaliteit van uw horloge
gebruiksconditie
indicatie
op de
achterdeksel

mate
van waterdichtheid

incidenteel
contact
met water

zwemmen,
zeilen en
douchen

bad nemen
en ondiep
duiken

Scuba duiken
en diepzee
Duiken

geen indicatie

niet waterdicht

nee

nee

nee

nee

water
resistant

3 bar

ja

nee

nee

nee

water resistant
5 bar

5 bar

ja

ja

nee

nee

water resistant
10/15/20 bar

10/15/20 bar

ja

ja

ja

nee

.IET WATERRESISTANT
Als ‘waterresistant’ niet vermeld staat
op het achterdeksel, dan is uw horloge
niet waterresistant en mag het horloge
niet in aanraking komen met water. Het

uurwerk zou anders beschadigd kunnen raken. Als
uw horloge toch nat is geworden, raden wij u aan
het horloge te laten controleren bij een erkende
Seiko dealer.
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7ATERRESISTANT  BAR M 72
Als ‘waterresistant 5 bar’ op het
achterdeksel staat, is uw horloge zo
gemaakt dat u het kunt dragen tijdens
het douchen, zeilen en zwemmen.
7ATERRESISTANT  BAR M 72
Als water resistant 10 bar op het
achterdeksel staat, is uw horloge
bestand tegen maximaal 10 bar en kan
het gedragen worden tijdens het
zwemmen en ondiep duiken maar niet
bij scuba diving.

7ATERRESISTANT  BAR M 72
Als water resistant 20 bar op het
achterdeksel staat, is het horloge
gemaakt voor zwemmen en ondiep
duiken. Alleen Seiko Diver’s zijn
geschikt voor scuba diving.
s :ORG DAT DE KROON IS INGEDRUKT OF VASTGEDRAAID
als u het water ingaat. Gebruik nooit de
knoppen wanneer het horloge nat is. Als u het
horloge heeft gebruikt in zeewater, spoel het
dan af en maak het grondig droog.
s 7ANNEER U EEN DOUCHE NEEMT MET EEN HORLOGE
dat 5 bar waterresistant is of een bad neemt
met een horloge dat 10, 15 of 20 bar
waterresistant is, let dan op het volgende:
- Gebruik de knoppen niet als het horloge nat is
van het zeepsop of shampoo.
- Als het horloge in aanraking is gekomen met
warm water kan dit een voor- of achterlopen
van de tijd veroorzaken. Dit wordt gecorrigeerd
bij een normale temperatuur.
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"ELANGRIJK
Een drukwaarde in bar is een testdrukwaarde en
mag niet worden beschouwd als druk op
werkelijke duikdiepte, aangezien zwembewegingen en temperatuurverschillen de druk op een
bepaalde diepte kunnen vergroten.
3CHOKKEN
,ICHTE ACTIVITEITEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW
HORLOGE ,AAT HET HORLOGE ECHTER NIET VALLEN OF
stoten op harde oppervlakken.
-AGNETISME
Uw horloge ondervindt invloed van sterke
magnetische velden. Houd het daarom weg van
magnetische velden of voorwerpen.
/NDERHOUD VAN KAST EN BAND
Voorkom eventuele roestplekken op kast en band
als gevolg van stof en vocht, door deze direct te
verwijderen met een zachte, droge doek.
#HEMICALIÑN
:ORG DAT UW HORLOGE NIET WORDT BLOOTGESTELD AAN
oplosmiddelen (zoals alcohol en benzine), kwik (bv


7ATERRESISTANT  BAR M 72
Als ‘waterresistant’ op het achterdeksel
staat, is uw horloge zo ontworpen dat
het tot maximaal 3 bar aanraking met
water kan verdragen zoals bijvoorbeeld
waterspatten of regen. Het horloge kan
echter niet worden gedragen tijdens
het zwemmen of duiken.

uit een gebroken thermometer), cosmetische
spuitprodukten, reinigingsmiddelen, kleefstoffen,
lak of verf. Hierdoor kunnen de kast, band etc
verkleuren of beschadigd raken.
3TICKER OP HET DEKSEL
Als uw horloge is voorzien van een sticker op het
achterdeksel dient u deze te verwijderen.
Transpiratie zou hieronder kunnen raken hetgeen
aanleiding kan geven tot roest.
0ERIODIEKE CONTROLE
Het verdient aanbeveling het horloge om de 2 of
3 jaar te laten nakijken door een erkende Seiko
dealer om te zorgen dat de kast, kroon, pakking
en glasafdichting in orde blijven.
4EMPERATUREN
Uw horloge loopt altijd nauwkeurig bij een
temperatuur tussen10 en 35 graden Celsius.
Temperaturen onder 10 graden Celsius of boven
35 graden Celsius kunnen het horloge voor of
achter doen lopen.
Dit wordt opgeheven zodra het horloge weer
onder normale temperatuur is.

