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Gebruiksaanwijzing
Horloge model 2515

Algemene richtlijn
•  Druk op [B] om van de ene modus naar de andere te gaan.
•  Druk in ongeacht welke modus op [L] om de display te verlichten.

Tijdfunctie
Gebruik de Tijdfunctiemodus om de tijd en de datum in te stellen. 
Vanuit de Tijdfunctiemodus kunt u ook het scherm van de modus 
Dubbele tijd of het scherm van de Databankmodus bekijken.

NB
Dit horloge kan tekst voor de dag van de week weergeven in dertien 
talen (Engels, Portugees, Spaans, Frans, Nederlands, Deens, Duits, 
Italiaans, Zweeds, Pools, Roemeens, Turks en Russisch).

De tijd en de datum instellen
1.  Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat de seconden 

gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2.  Gebruik [C] en [B] om de knipperende positie te verplaatsen in 

de hieronder weergegeven volgorde om andere instellingen te 
selecteren.

Seconds Year Month Day

Minutes Hour Language

Druk op C. Druk op B.

Seconden

Minuten Uur Taal

Jaar Maand Dag

•  De indicator van de op dit moment geselecteerde taal knippert op de display wanneer de Taal 
(instelling) uit de bovengenoemde reeks wordt gekozen.

3.  Wanneer de instelling die u wilt wijzigen knippert, gebruikt u [E] en [D] om deze te wijzigen op de 
manier zoals hieronder is beschreven.

Om deze instelling te wijzigen Gebruikt u deze knoppen

Seconden Druk op E om te resetten op 00.

Jaar, maand, dag, uur,
Minuten

Gebruik E (+) en D (–) om de instelling te wijzigen.

Taal Gebruik E en D om de taalinstelling te wijzigen.

•  Als de taalindicator knippert op de display gebruikt u [E] en [D] om door de taalindicatoren te 
bladeren, zoals hieronder wordt getoond, totdat de indicator voor de taal die u wilt selecteren, wordt 
weergegeven.

Druk op E.

Druk op D.

Indicator Taal Indicator Taal Indicator Taal

ENG Engels DAN Deens ROM Romaans

POR Portugees DEU Duits TUR Turks

ESP Spaans ITA Italiaans PYC Russisch

FRA Frans SVE Zweeds

NED Nederlands POL Pools

4. Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.
•  De dag van de week wordt automatisch weergegeven overeenkomstig de instellingen van de datum 

(jaar, maand en dag).
•  Zie de “Lijst met dagen van de week” voor informatie over de gebruikte afkortingen.
•  De taalinstelling is, naast de weergave van de dag van de week, ook van invloed op het type 

lettertekens die u kunt invoeren voor de naam in de Databankmodus.
•  Als u [A] ingedrukt houdt in de Tijdfunctiemodus wordt de indicator weergegeven voor de op dat 

moment geselecteerde taal. Door [A] één of twee seconden ingedrukt te houden, schakelt het 
horloge over naar het instelscherm van de Tijdfunctiemodus (weergegeven door knipperende 
seconden). Als u het instelscherm per ongeluk weergeeft, drukt u opnieuw op [A] om dit scherm te 
verlaten.

Schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave van de tijd
Druk in de Tijdfunctiemodus op [C] om te schakelen tussen 12-uursweergave (aangeduid door [A] of 
[P] op de display), of 24-uursweergave van de tijd.
•  Met de 12-uursweergave verschijnt de PM-indicator [P] op de display voor tijden tussen 12.00 uur ‘s 

middags en 23.59 uur en verschijnt de AM-indicator [A] voor tijden tussen middernacht en 11.59 uur.
• Bij de 24-uursweergave worden de tijden weergegeven tussen 0.00 en 23.59 uur zonder een 
indicator.
•  De 12-/24-uursweergave van de tijdfunctie die u selecteert in de Tijdfunctiemodus, wordt toegepast 

op alle modi.

Zomertijd (DST)
Zomertijd (Daylight Saving Time) zet de tijdsinstelling één uur vooruit ten opzichte van de 
standaardtijd. Vergeet niet dat niet alle landen en zelfs niet alle regio’s de zomertijd gebruiken.

De tijd in de Tijdfunctiemodus schakelen tussen zomertijd en standaardtijd
Als u [C] gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt houdt in de Tijdfunctiemodus, schakelt 

u tussen zomertijd (DST weergegeven) en standaardtijd (DST niet 
weergegeven).
•  Let op dat u, wanneer u in de Tijdfunctiemodus op [C] drukt, ook 

schakelt tussen de 12-uursweergave en de 24-uursweergave van de 
tijd.

•  De zomertijdindicator (DST) verschijnt op de display om aan te geven 
dat de zomertijd is ingeschakeld.

Het Databankscherm en het Dubbele tijdscherm weerge-
ven in de Tijdfunctiemodus
Als u in de Tijdfunctiemodus [D] ingedrukt houdt, verschijnt het Dubbele-

tijdscherm. Wanneer u [E] ingedrukt houdt, wordt de informatie getoond die u het laatst hebt bekeken 
in de Databankmodus.

Scherm dubbele tijd Scherm Databank
Druk in D. Druk in E.

Databank
In de Databankmodus kunt u maximaal 30 namen met telefoonnummers 
opslaan.
De informatie wordt automatisch gesorteerd op basis van de lettertekens 
in de naam. U kunt informatie terugvinden door er doorheen te bladeren 
op de display.
•  De lettertekens die u kunt gebruiken voor de naam hangen af van de 

taal die u kiest in de Tijdfunctiemodus. Zie ‘De tijd en datum instellen’ 
voor meer informatie.Wijziging van de taalinstelling is niet van invloed op 
namen die reeds zijn opgeslagen.

•  Zie ‘Sorteertabel’ voor informatie over hoe het horloge gegevens 
sorteert.

•  Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Databankmodus, 
die u inschakelt door op [B] te drukken.

Nieuwe gegevens invoeren in de Databank

1.  Druk in de Databankmodus op [C] om het nieuwe datascherm weer 
te geven.

•  Als het nieuwe datascherm niet verschijnt wanneer u op [C] drukt, 
betekent dit dat het geheugen vol is. Om een nieuw item op te slaan, 
moet u eerst reeds een in het geheugen opgeslagen item wissen.

2.  Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor (_) in het 
naamgedeelte van de display verschijnt.

3.  Gebruik in het naamgedeelte [E] en [D] om door de lettertekens te 
bladeren op de plaats van de cursor. De lettertekens verschijnen in 
de onderstaande volgorde.

A to Z
(alphabet)

(space) @ to -
(symbol)

0 to 9
(number)

Druk op E.

Druk op D.

(spatie) (alfabet) (symbool) (nummer)

•  De bovenstaande lettertekenvolgorde geldt voor Engelse input. Zie de ‘Lijst met lettertekens’ voor de 
lettertekenvolgorde van andere talen.

4.  Als het door u gewenste letterteken op de plaats van de cursor staat, drukt u op [C] om de cursor naar 
rechts te verplaatsen.

5.    Herhaal de stappen 3 en 4 totdat de naam voltooid is. 
• Elke naam kan maximaal acht lettertekens bevatten.

6.  Wanneer u de naam hebt ingevoerd, drukt u zo vaak als nodig is op [C] om de cursor te verplaatsen naar 
het nummergedeelte.

•  Als u de cursor naar rechts verplaatst wanneer deze op de achtste positie in het naamgedeelte staat, 
springt hij naar het eerste cijfer van het nummer. Als u de cursor naar rechts verplaatst (door op [C] te 
drukken) wanneer deze op het 15e cijfer van het nummer staat, springt hij naar het eerste letterteken van 
de naam.

• Als u op [C] drukt, gaat de cursor naar rechts en als u op [B] drukt, gaat hij naar links.
7.  Gebruik in het nummergedeelte [E] en [D] om door cijfers en symbolen (koppelteken, haakjes, spatie) te 

bladeren op de plaats van de cursor. De lettertekens verschijnen in de onderstaande volgorde.

0 to 9x [ ] (space)
Druk op E.

Druk op D.
spatietot

8.  Als het door u gewenste letterteken op de plaats van de cursor staat, drukt u op [C] om de cursor naar 
rechts te verplaatsen.

9.  Herhaal de stappen 7 en 8 totdat het nummer is voltooid. 
• Elk nummer kan maximaal vijftien cijfers bevatten. 
•  Het nummer bevat aanvankelijk alle koppeltekens. U kunt de koppeltekens laten staan, of deze 

vervangen door cijfers of andere symbolen (haakjes, spatie).
10.  Druk op [A] om uw gegevens op te slaan en terug te keren naar het Databankitemscherm (zonder de 

cursor).
•   Als u op [A] drukt om gegevens op te slaan, knipperen de door u ingevoerde naam en nummer gedurende 

ongeveer één seconde terwijl de informatie in de databank wordt gesorteerd. Na het sorteren, verschijnt 
het Databankitemscherm.

•  Er kunnen slechts drie lettertekens van de naam tegelijk worden weergegeven. Langere tekst schuift 
daarom constant van links naar rechts over het scherm. Het laatste letterteken wordt aangeduid met het 
symbool erachter.

Databankitems inzien
Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (–) om door databankitems op de display te bladeren.
•  Als u op [E] drukt wanneer het laatste item uit de databank wordt getoond, of op [D] wanneer de eerste 

item wordt getoond, verschijnt het nieuwe datascherm.

Items in de databank bewerken
1.  Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (–) om door de items te bladeren en het item weer te geven 

dat u wilt bewerken.
2.  Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor op de display verschijnt.
3.  Gebruik [C] (rechts) en [B] (links) om de cursor te verplaatsen naar het letterteken dat u wilt wijzigen.
4.  Gebruik [E] (vooruit) en [D] (achteruit) om het letterteken te wijzigen.
5.  Als u de wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op [A] om de informatie op te slaan en terug te keren naar 

het Databankitemscherm.

Items in de databank wissen
1.  Gebruik in de Databankmodus [E] (+) en [D] (–) om door de items te bladeren en het item weer te geven 

dat u wilt wissen.
2.  Houd [A] ingedrukt totdat de knipperende cursor op de display verschijnt.
3.  Druk tegelijkertijd op [B] en [C] om het item te verwijderen.

Dag van de Uur: Minuten
Seconden

Jaar-Maand-dag
PM-indicator

Taalindicator

Resterend 
geheugen

Naam

Telefoonnummer

Naamgedeelte
Nummergedeelte

Nieuw datascherm

Over deze handleiding
•  Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behulp van de letters 

zoals getoond wordt in de illustratie.
•  Iedere sectie van deze handleiding geeft informatie over wat u binnen 

iedere modus moet doen. Meer gegevens en technische informatie kunt u 
terugvinden in de sectie “Referenties”.

Tijdfunctiemodus

▲

▲

Druk op B. ▲

Databankmodus

StopwatchmodusWaarschuwingssignaalmodus

▲

▲

▲

AfteltimermodusModus dubbele tijd
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•  De melding CLR verschijnt om aan te geven dat het item wordt gewist. Wanneer het item is verwijderd, 
verschijnt de cursor op de display en kunnen er nieuwe gegevens worden ingevoerd.

4.  Voer gegevens in, of druk op [A] om terug te keren naar het Databankitemscherm.

Waarschuwingssignalen

U kunt maximaal vijf afzonderlijke multifunctionele waarschu-
wingssignalen instellen met uur, minuten, maand en dag. Wanneer 
een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, klinkt het waarschu-
wingssignaal wanneer de waarschuwingssignaaltijd is aangebroken. 
U kunt kiezen voor een eenmalig waarschuwingssignaal of een sluim-
ersignaal dat zeven keer, elke vijf minuten wordt herhaald.

U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee 
keer piept op ieder heel uur.
•  Er zijn vijf waarschuwingssignalen met de nummers 1 tot en met 5. 

U kunt waarschuwingssignaal 1 instellen als een sluimersignaal of 
een eenmalig waarschuwingssignaal. 
De waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 kunnen alleen worden 
gebruikt als eenmalige waarschuwingssignalen.

•  Waarschuwingssignaalinstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn beschikbaar in de 
Waarschuwingssignaalmodus, die u inschakelt door op [B] te drukken.

Typen waarschuwingssignaal
Het type waarschuwingssignaal wordt bepaald door de instellingen die u invoert, zoals hieronder beschreven.

•  Dagelijks waarschuwingssignaal 
Stel het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaaltijd in. Met dit type instelling gaat het waarschu-
wingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd.

•  Waarschuwingssignaal op datum 
Stel de maand, de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaaltijd in. Met dit type instelling 
gaat het waarschuwingssignaal af op de door u ingestelde specifieke datum en tijd.

•  Waarschuwingssignaal voor 1 maand 
Stel de maand, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaaltijd in. Met dit type instelling gaat het 
waarschuwingssignaal elke dag af op de door u ingestelde tijd, maar alleen in de door u ingestelde maand.

•  Maandelijks waarschuwingssignaal 
Stel de dag, het uur en de minuten voor de waarschuwingssignaaltijd in. Met dit type instelling gaat het 
waarschuwingssignaal elke maand af op de door u ingestelde dag en tijd.

Een waarschuwingstijd instellen

Nummer waarschuwingssignaal

Alarm1 Alarm 2 Alarm 3

Time
Signal Alarm 5 Alarm 4

Druk op E. Druk op D.

Tijdsignaal

1.  Gebruik [E] en [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om door de waarschuwingssignaalschermen te 
bladeren, totdat het scherm wordt weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.

•  Elk van de vijf waarschuwingssignaalschermen heeft een waarschuwingssignaalnummer. 
Het uursignaalscherm heeft geen waarschuwingssignaalnummer.

2.  Nadat u een waarschuwingssignaal hebt geselecteerd, houdt u [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de 
waarschuwingssignaaltijd begint te knipperen; dit is het instelscherm.

•  Deze handeling schakelt waarschuwingssignaal 3 automatisch in. Gebruik [C] en [B] om de knipperende 
positie te verplaatsen in de volgorde zoals hieronder is weergegeven, om andere instellingen te selecteren.

MinutesHour Month Day
Druk op C.

Druk op B.
Uur Minuten Maand Dag

4.  Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
•  Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen maand bevat (dagelijks, maandelijks 

waarschuwingssignaal), stelt u x in voor de maand. Gebruik [E] en [D] totdat het x-teken verschijnt (tussen 12 
en 1) terwijl de maandinstelling knippert.

•  Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen dag bevat (dagelijks waarschuwingssignaal, 
waarschuwingssignaal voor 1 maand), stelt u xx in voor de dag. Gebruik [E] en [D] totdat het xx-teken 
verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knippert.

•  Wanneer u de waarschuwingssignaaltijd instelt in de 12-uursweergave, moet u erop letten dat deze correct is 
ingesteld als a.m. (A-indicator) of p.m. (P-indicator).

5.  Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Bediening waarschuwingssignaal
Op de ingestelde tijd klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, onafhankelijk van de modus 
waarin het horloge staat. In het geval van een sluimersignaal klinkt het waarschuwingssignaal maximaal 
zeven keer, elke vijf minuten totdat u het waarschuwingssignaal uitschakelt of wijzigt in een eenmalig 
waarschuwingssignaal.
•  U stopt het waarschuwingssignaal door op een willekeurige knop te drukken.
•  Telkens wanneer u het instelscherm weergeeft terwijl het waarschuwingssignaal 1 op de display staat, wordt 

waarschuwingssignaal 1 automatisch een eenmalig waarschuwingssignaal.
•  Door het instelscherm van de Tijdfunctiemodus weer te geven gedurende een interval van vijf minuten 

tussen de sluimersignalen, stopt het huidige sluimersignaal (maar het sluimersignaal blijft wel ingesteld als 
waarschuwingssignaaltype).

Het waarschuwingssignaal testen
Houd in de Waarschuwingssignaalmodus [C] ingedrukt om het waarschuwingssignaal te horen.

Waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 en het uursi-
gnaal aan- en uitzetten

1.  Gebruik in de waarschuwingssignaalmodus [E] en [D] om een 
eenmalig waarschuwingssignaal (waarschuwingssignaalnummer 
2 tot en met 5) of het uursignaal te kiezen.

2.  Druk op [C] om dit aan en uit te zetten.
•  De aan-/uitstatus van waarschuwingssignalen 2 tot en met 

5 wordt getoond door indicatoren aan de onderkant van de 
displays ( = aan). 
De SIG-indicator toont de aan-(weergegeven)/uit-(niet 
weergegeven)status van het uursignaal.

•  De waarschuwingssignaal-aan-indicatoren en de 
sluimersignaalindicator worden in alle modi weergegeven.

•  Wanneer een waarschuwingssignaal klinkt, knippert de 
betreffende waarschuwingssignaal-aan-indicator op de display.

De activering van waarschuwingssignaal 1 kiezen
1.  Gebruik in de waarschuwingssignaalmodus [E] en [D] om waarschuwingssignaal 1 te kiezen.
2.  Druk op [C] om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde zoals hieronder is weergegeven.

SNZ indicator en Alarm1 aan indicator

Snooze alarm onOne-time alarm on Alarm off

Druk op C.

Eenmalig alarm aan Wek alarm aan Alarm uit

•  De sluimersignaalindicator (SNZ) en waarschuwingssignaal 1-aan-indicator worden in alle modi weergegeven.
•  De sluimersignaalindicator knippert gedurende de intervallen van vijf minuten tussen de 

waarschuwingssignalen.
•  De waarschuwingssignaalindicator (waarschuwingssignaal 1 aan en/of sluimersignaal) knippert terwijl het 

waarschuwingssignaal klinkt.

Stopwatch
Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en twee finishtijden 
meten.
•  Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99 

seconden.
•  De stopwatch blijft lopen en begint weer bij nul als de limiet is bereikt, totdat 

u hem stopt.
•  De stopwatch blijft lopen, ook als u de Stopwatchmodus verlaat.
•  Als u de Stopwatchmodus verlaat terwijl er een tussentijd op de display 

staat, wordt de tussentijd gewist en keert de stopwatch terug naar de 
meting van de verstreken tijd.

•  Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Stopwatchmodus, 
die u inschakelt door op [B] te drukken.

Tijden klokken met de stopwatch

Verstreken tijd
C ------------------> C ------------------> C ------------------------------------------> C ------------------------------------------> A
Start Stop Herstart  Stop  Wissen

Tussentijd
C-------------------> A-------------------> A-------------------------------------------> C------------------------------------------> A
Start Tussentijd Verwijderen tussentijd Stop  Wissen
 (SPL weergeven)

Twee finishtijden
C-------------------> A-------------------> C------------------------------------------> A-------------------------------------------> A
Start Tussentijd Stop  Verwijderen tussentijd Wissen 
 Eerste renner Tweede  Tijd van tweede loper weergeven.
 finisht loper finisht.
 Tijd van eerste 
 loper weergeven

Afteltimer
De afteltimer kan worden ingesteld met een bereik van 1 minuut tot 24 uur. Er 
gaat een waarschuwingssignaal af wanneer de timer nul bereikt.
•  De afteltimerfuncties zijn beschikbaar in de Afteltimermodus die u inschakelt 

door op [B] te drukken.

De starttijd van de afteltimer instellen
1.  Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uurinstelling van de 

starttijd van de afteltimer begint te knipperen; dit is het instelscherm.
2.  Druk op [B] of [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- en 

minuteninstelling.
3.  Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
• Om de startwaarde van de afteltimer op 24 uur in te stellen kiest u 0:00.
4.   Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

De afteltimer gebruiken
Druk op [C] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.
•  Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt, klinkt het waarschuwingssignaal gedurende tien seconden, of 

totdat u dit stopt door een knop in te drukken. De afteltimer wordt automatisch teruggezet op de startwaarde 
nadat het waarschuwingssignaal stopt.

•  Druk op [C] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [C] om de afteltimer 
verder te laten lopen.

•  Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [C] te drukken). Vervolgens drukt 
u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

•  De afteltimer blijft lopen, ook als u de Afteltimermodus verlaat.

Dubbele tijd
Met de modus Dubbele tijd kunt u de tijd in een andere tijdzone bekijken. Voor de tijd in de modus Dubbele tijd 
kunt u standaardtijd of zomertijd kiezen en met een eenvoudige handeling kunt u het Tijdfunctiemodusscherm 
of het Databankmodusscherm bekijken.

•  De secondetelling van de Dubbele tijd loopt synchroon met de 
secondetelling van de Tijdfunctiemodus.

•  Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de modus Dubbele tijd, 
die u inschakelt door op [B] te drukken.

De Dubbele tijd instellen
1.  Houd in de modus Dubbele tijd [A] ingedrukt totdat de uurinstelling gaat 

knipperen; dit is het instelscherm.
2.  Druk op [B] of [C] om de knipperende positie te verplaatsen tussen de uur- 

en minuteninstelling.
3.  Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] (+) en [D] (-) om deze te wijzigen.
4.  Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

De tijd in de modus Dubbele tijd overschakelen tussen zomer-
tijd en standaardtijd
Als u [C] gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt houdt in de modus 

Dubbele tijd, schakelt u tussen zomertijd (DST weergegeven) en standaardtijd (DST niet weergegeven).
•  De zomertijdindicator (DST) verschijnt op de display om aan te geven dat de zomertijd is ingeschakeld.

Het tijdfunctiescherm en databankscherm weergeven
Als u in de modus Dubbele tijd [D] ingedrukt houdt, verschijnt het tijdfunctiescherm. Wanneer u [E] ingedrukt 
houdt, wordt de informatie getoond die u het laatst hebt bekeken in de Databankmodus.

Tijdfunctiescherm Databankscherm
Houd D 

ingedrukt.
Houd E 

ingedrukt.

Referentie
Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over het bedienen van het horloge.
Zij bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen en opmerkingen over de diverse kenmerken en functies van 
dit horloge.

Automatische display
Automatische display wijzigt constant de inhoud van de digitale display.

Automatische display uitzetten
Druk op een willekeurige knop (behalve [L]) om Automatische display uit te zetten.
Hiermee gaat u terug naar de Tijdfunctiemodus.

Automatische display inschakelen
Houd [B] ongeveer twee seconden ingedrukt totdat het horloge piept.
• Let op dat Automatische display niet kan worden uitgevoerd wanneer de display 
een instellingsscherm weergeeft.

Automatische terugkeerfuncties
•  Nadat u in ongeacht welke modus op een willekeurige knop hebt gedrukt 

(behalve de verlichtingsknop), kunt u op [B] drukken om meteen terug te keren 
naar de Tijdfunctiemodus.

•  Als u het horloge twee of drie minuten in de Databankmodus laat staan zonder op een knop te drukken, keert 
het automatisch terug naar de Tijdfunctiemodus.

•  Als u een scherm met knipperende cijfers of een cursor op de display twee of drie minuten laat staan zonder 
een handeling te verrichten, slaat het horloge automatisch alle instellingen op die u tot op dat moment hebt 
ingevoerd en wordt het instelscherm gesloten.

Door gegevens en instellingen bladeren
De [B]-, [C]-, [D]- en [E]-knoppen worden in diverse modi en instelschermen gebruikt om door gegevens op de 
display te bladeren. In de meeste gevallen wordt met het indrukken van deze knoppen op hoge snelheid door 
de gegevens gebladerd.

Als eerste weergegeven schermen
Wanneer u het horloge in de Databank- of Waarschuwingssignaalmodus zet, worden de gegevens die u het 
laatst bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.

Tijdfunctie
•  Het terugzetten van de seconden naar 00 als de huidige telling zich tussen 30 en 59 seconden bevindt, zorgt 

ervoor dat het aantal minuten met 1 wordt verhoogd. Als de telling van de seconden zich tussen 00 en 29 
bevindt, worden de seconden teruggezet naar 00 zonder dat de minuten worden aangepast.

•  Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2039.
•  De in het horloge ingebouwde automatische kalender maakt automatisch verschillende maandlengtes en 

schrikkeljaren mogelijk. Nadat u de datum hebt ingesteld, is er geen reden om dit nog weer te veranderen, 
behalve wanneer u de batterij van het horloge hebt laten vervangen.

Waarschuwingstijd
(uur:minuten)

Nummer waarschuwingssignaal

Datum 
waarschuwingssignaal
(maand–dag)

Tijd 
Tijdfunctiemodus

Waarschuwingssignaal-aan-indicatoren

Uursignaal-aan-
indicator

Uren
Minuten

Seconden

Tijd 
Tijdfunctiemodus

1/100 seconde

Uren
Miniuten

Seconden

Tijd Tijdfunctiemodus

Dubbele tijd
(Uur: Minuten Seconden)

Tijd Tijdfunctiemodus
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Waarschuwingen achtergrondverlichting
De achtergrondverlichting maakt gebruik van een led (light-emitting diode) en een verlichtingspaneel dat de 
hele display verlicht, zodat deze in het donker makkelijk kan worden afgelezen. Druk in ongeacht welke modus 
op [L] om de display gedurende één seconde te verlichten.
•  Het kan zijn dat de achtergrondverlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder direct zonlicht wordt bekeken.
•  De verlichting gaat automatisch uit bij een waarschuwingssignaal.
•  Als de verlichting vaak wordt gebruikt, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.

Lijst met dagen van de week

Lijst met lettertekens

Sorteertabel

• Letterteken 7 ( ) is voor Duits, letterteken 69 ( ) is voor Zweeds.
• Letterteken 43 ( ) is voor Duits en Turks, letterteken 70 ( ) is voor Zweeds.
• Lettertekens 71 tot en met 102 zijn voor Russisch.


