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ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING 
 
• Druk op C om van functie te veranderen. 
• In een willekeurige functie, druk op B om het display te verlichten. 

• In een willekeurige functie, hou C gedurende ongeveer twee seconden 
ingedrukt om terug te keren naar de tijdfunctie. 

 
 
TIJDFUNCTIE 
 

 
2. Druk op C om het knipperen op de volgende wijze te veranderen om 

andere instellingen te selecteren. 

 
3. Als de instelling die u wilt wijzigen knippert, druk op D om deze als 

hieronder beschreven te wijzigen. 

 
• Door op D te drukken als de secondetelling in het bereik van 30 tot en 

met 59 is, worden de seconden op 00 ingesteld en de minutentelling met 
1 verhoogd. In het bereik van 00 tot en met 29 blijft de minutentelling 
ongewijzigd. 

4. Druk op A om het instelscherm te verlaten. 
• De dag van de week wordt automatisch overeenkomstig de 

datuminstellingen (jaar, maand en dag) getoond. 
• Het jaartal kan in het bereik van 2000 tot en met 2099 worden ingesteld. 
• De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt 

automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. 
Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te 
zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge 
vervangen heeft. 

 
Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen 
In de tijdfunctie, druk op D om tussen 12-uur en 24-uur weergave te kiezen. 
• Bij de 12-uur weergave verschijnt de P (PM) indicator links van de 

uurcijfers bij tijden in het bereik 12 uur ’s middags tot middernacht en 
verschijnt geen indicator links van de uurcijfers bij tijden in het bereik 
van middernacht tot 12 uur ’s middags. 

• Bij de 24-uur weergave wordt bij alle tijden geen indicator getoond. 
• De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in 

alle functies toegepast. 
 
ALARM 
 

 
 
 
• In de alarm functie, druk op D om van het alarmscherm (alarmtijd 

getoond) naar het uursignaal scherm (:00 getoond) te gaan en 
omgekeerd. 

 
• Een alarminstelling (en een uursignaal instelling) is mogelijk in de 

alarmfunctie, die u kunt selecteren door op C te drukken. 
 
Alarm types 
Een alarmtype wordt bepaald door de instelling die u maakt, zoals hieronder 
beschreven. 
 
Dagelijks alarm  
Stel het uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt 
ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt. 
 
Datum alarm  
Stel de maand, dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling 
zorgt ervoor dat het alarm op de ingestelde tijd op de ingestelde datum 
klinkt. 
 
1-Maand alarm 
Stel de maand, uur en de minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling 
zorgt ervoor dat het alarm elke dag op de ingestelde tijd klinkt, alleen in de 
ingestelde maand. 
 
Maandelijks alarm  
Stel de dag, uur en minuten in voor de alarmtijd. Dit soort instelling zorgt 
ervoor dat het alarm elke maand op de ingestelde tijd klinkt, op de 
ingestelde dag. 
 
Een alarmtijd instellen 

 
2. Hou A ingedrukt totdat de uurcijfers van het alarm beginnen te 

knipperen, wat laat zien dat het instelscherm geselecteerd is. 
• Door deze bediening wordt het eenmalig alarm automatisch 

ingeschakeld. 
3. Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te 

verplaatsen om andere instellingen te selecteren. 

 
4. Als een instelling knippert, druk op D om deze te veranderen. 

• Om een alarm in te stellen zonder een maand (dagelijks en 
maandelijks alarm), stel dan “–“ in voor de maand. Druk op D totdat 
“-“ verschijnt (tussen 12 en 1) als de maandinstelling knippert. 

• Om een alarm in te stellen zonder een dag (dagelijks alarm, 1-maand 
alarm), stel “- -“ voor de dag. Druk op D totdat “- -“ verschijnt (tussen 
het einde van de maand en 1) als de daginstelling knippert. 

• Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van het 12-uur formaat, 
let er dan op dat u de tijd correct als a.m. of p.m. (P indicatie) instelt. 

5. Druk op A om het instelscherm te verlaten. 
 
Alarm bediening 
Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden. In 
het geval van een wekalarm wordt het alarm maximaal zeven keer elke vijf 
minuten herhaald.  
• Door op een willekeurige knop te drukken, stopt de alarmoperatie. 
• Het alarm en het uursignaal klinken in alle functies. 

Gebruik de tijdfunctie om de huidige tijd en datum in 
te stellen en te bekijken.  
 
De tijd en datum instellen 
1. In de tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de 

secondecijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft 
dat het instelscherm geselecteerd is. 

 

Het multi-functie alarm maakt het mogelijk dat u uur, 
minuten, maand en dag van het alarm kunt 
specificeren. U kunt het alarm zo instellen dat het een 
keer klinkt als de alarmtijd wordt bereikt of een 
wekalarm selecteren zodat het alarm elke vijf minuten 
met een maximum van zeven keer afgaat. U kunt ook 
een uursignaal inschakelen waarna het horloge elk 
heel uur twee keer een signaal geeft. 

1. In de alarmfunctie, druk op D om het 
alarmscherm te tonen. 
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Het alarmtype selecteren 

 

  
• De alarm aan indicator en de wekalarm aan indicator worden op het 

display in alle functies getoond als deze functies ingeschakeld zijn. 
• De wekalarm aan indicator knippert gedurende de 5-minuten intervallen 

tussen de alarmsignalen. 
• Door het alarmfunctie instelscherm te tonen, verandert het alarmtype 

automatisch naar een eenmalig alarm. 
• Als u het tijdfunctie instelscherm verandert gedurende een 5-minuten 

interval tussen de wekalarmsignalen, stopt de huidige wekalarmoperatie 
(maar blijft wekalarm het ingestelde alarmtype). 

• Als een wekalarmtijd wordt bereikt terwijl u de huidige tijd in de 
tijdfunctie instelt, klinkt het alarm slechts een keer. Opvolgende 
wekalarmoperaties worden niet uitgevoerd. 

 
Het beëindigen van een wekalarmoperatie  
Nadat een wekalarmtijd bereikt is, kunt u de volgende stappen uitvoeren 
gedurende elk 5-minuten interval tussen alarmsignalen om de 
wekalarmoperatie te beëindigen. 
 
Een wekalarmoperatie beëindigen 
1. In de alarmfunctie, druk op D om het alarmscherm te selecteren. 
2. Druk op A om het alarm uit te schakelen of het eenmalige alarm te 

selecteren.  
• Let erop dat hierdoor ook de instelling van het alarmtype wijzigt. Als u 

het wekalarm weer wilt gebruiken, dient u deze weer als alarmtype te 
selecteren. Zie “Het alarmtype selecteren” voor meer informatie.  

 
Het alarm testen 
In de alarmfunctie, hou D ingedrukt om het alarm te laten klinken. 
 
Het uursignaal in- en uitschakelen 
1. In de alarmfunctie, druk op D om het uursignaalscherm te tonen. 
2. Druk op A om deze in of uit te schakelen. 

 
• De uursignaal aan indicatie wordt op het display in alle functies getoond 

als deze functie is ingeschakeld.  
 
STOPWATCH  

 
 

• De meetoperatie van de stopwatch gaat door zelfs als u de 
stopwatchfunctie verlaat. 

• Als u de stopwatchfunctie verlaat terwijl een tussentijd bevroren is op het 
display, wordt de tussentijd verwijderd en keert deze terug naar de 
verstreken tijdmeting.  

• Alle operaties in deze sectie worden uitgevoerd in de stopwatchfunctie, 
die u selecteert door op C te drukken. 

 
TWEEDE TIJD 
  
De tweede tijd maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt. 
• In de tweede tijdfunctie wordt de secondetelling gesynchroniseerd met 

de secondetelling van de tijdfunctie. 
 
De tweede tijd instellen 

 
 

3. Druk op C om de selectie op de hieronder getoonde wijze te veranderen. 

   
4. Druk op D om de instelling te verhogen. 
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten. 
 
REFERENTIE 
Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de 
werking van het horloge. Tevens bevat deze sectie belangrijke 
voorzorgsmaatregelen en noten over de verschillende kenmerken en 
functies van dit horloge. 
 
Automatische terugkeer kenmerken 
• Als u gedurende twee tot drie minuten cijfers op een scherm laat 

knipperen zonder een operatie uit te voeren, slaat het horloge 
automatisch de instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en 
verlaat het het instelscherm. 

 
Bladeren door gegevens en instellingen 
Knop D wordt gebruikt om door de gegevens op het instelscherm te 
bladeren. Als u deze knop ingedrukt houdt, bladert u met hoge snelheid 
door de gegevens.  
 
Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen 
De achtergrondverlichting maakt gebruik van een elektronisch 
verlichtingspaneel waardoor het gehele display verlicht wordt voor een 
gemakkelijke uitlezing in het donker. In een willekeurige functie, druk op B 
om het display gedurende circa 1 seconde te verlichten. 
• De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht. 
• De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt. 
• Veelvuldig gebruik van het achtergrondlicht verkort de levensduur van 

de batterij. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. In de alarmfunctie, druk op D om het 
alarmscherm te tonen. 

2. Druk op A om door de beschikbare 
alarminstellingen zoals hieronder getoond te 
bladeren. 

 

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, 
tussentijden en twee finishtijden te meten. 
• Het bereik van de stopwatch is 23 uur, 59 

minuten en 59,99 seconden. 
• De stopwatch loopt door, opnieuw startend 

vanaf 0, nadat deze zijn limiet heeft bereikt, 
tenzij u de stopwatch stopt. 

1. Druk op C om de tweede tijdfunctie te 
selecteren. 

2. In tweede tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat 
de uurinstelling begint te knipperen, wat 
aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is. 

 


