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OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING 

 

• Elke sectie van deze gebruiksaanwijzing verschaft u de informatie die u 
nodig heeft om de bedieningen in elke functie uit te voeren. Meer 
gedetailleerde en technische informatie vindt u in de “Referentie”-sectie. 

 
 
 

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

 
 
TIJDFUNCTIE 

 
2. Druk op B om het knipperen op de volgende wijze te verplaatsen om 

andere instellingen te selecteren. 

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

hieronder beschreven te wijzigen. 

 
• Als u op C drukt terwijl de secondetelling in het bereik van 30 tot en 

met 59 is, wordt de secondetelling 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. 
• Het jaar kan worden ingesteld in het bereik van 2000 tot en met 2099. 
• De in het horloge ingebouwde automatische kalender houdt rekening met 

de variërende lengte van maanden en schrikkeljaren. Nadat u de datum 
heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve 
nadat u de batterij heeft laten. 

 
Tussen 12-uur en 24-uur weergave kiezen 
In de tijdfunctie, druk op C om tussen 12- 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 bij tijden in het bereik van middernacht tot 12 
uur ’s middags. 

• Bij de 24-uur weergave (24 indicator) wordt bij alle tijden geen indicator 
getoond. 

• De P- en 24-indicator worden niet getoond in de alarmfunctie en tweede 
tijdfunctie. 

• De 12-uur/24-uur weergave die u in de tijdfunctie selecteert, wordt in 
alle functies toegepast. 

 
ALARM 

 

Alarmbediening 
Het alarm klinkt op de ingestelde tijd gedurende ongeveer 10 seconden, 
ongeacht in welke functie het horloge zich bevindt.  
 
Een alarmtijd instellen 

 
• Door deze bediening wordt het alarm automatisch ingeschakeld. 

2. Druk op B om het knipperen tussen het uur en de minuten te verplaatsen. 
3. Terwijl een instelling knippert, gebruik C om deze te verhogen. Als u C 

ingedrukt houdt, wijzigt de instelling versneld. 
• Stel bij 12-uur weergave de tijd correct in als ochtendtijd (geen 

indicator) of middag/avondtijd (P indicator). 
4. Druk op A om het instelscherm te verlaten. 
 
Het stoppen van een alarm nadat deze klinkt 
Druk op een willekeurige knop. 
 
Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen 

  
• De alarm aan (ALM) indicator knippert terwijl het alarm klinkt. 
• De alarm aan (ALM) en de uursignaal aan (SIG) indicator worden in 

alle functies op het display getoond. 
 
Het alarm testen 
In de alarmfunctie, houd C ingedrukt om het alarm te testen. 
 
STOPWATCH  

 
 

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

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

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

• Knopbedieningen worden aangegeven door 
gebruikmaking van de letters zoals in de 
illustratie getoond. 

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

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

Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het 
alarm als de alarmtijd bereikt is. U kunt ook een 
uursignaal inschakelen waarna het horloge elk heel 
uur twee keer een signaal geeft.  
• Alarminstellingen (en uursignaalinstellingen) zijn 

mogelijk in de alarmfunctie, die u selecteert door 
op B te drukken. 

1. In de alarmfunctie, houd A ingedrukt totdat de 
uurcijfers beginnen te knipperen, wat aangeeft 
dat het instelscherm geselecteerd is. 

In de alarmfunctie, druk op C om als volgt door de 
aan/uit-instellingen te bladeren. 

De stopwatch maakt het mogelijk de 
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.



                 2672-2 

 

 
 
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 

 
 
5. Druk op A om het instelscherm te verlaten. 
 
DISPLAYVERLICHTING  

 
 
Het display verlichten 
In een willekeurige functie, druk op L om het display te verlichten. 
• U kunt de onderstaande bediening gebruiken om een verlichtingsduur 

van een seconde of drie seconden te kiezen. Als u op L drukt blijft het 
display gedurende een seconde of drie seconden verlicht, afhankelijk van 
de huidige instelling van de verlichtingsduur. 

 
De verlichtingsduur specificeren 
In de tijdfunctie, houd C gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt om 
de verlichtingsduur tussen drie seconden (3” getoond) en een seconde (3” 
niet getoond) te wisselen. 
• Als u op C drukt, wisselt u ook tussen 12-uur en 24-uur weergave. 
• Als de drie-seconden-instelling geselecteerd is, blijft de drie-seconden-

indicator (3”) in alle functies op het display. 
• Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt het horloge 

ongeveer zeven uur nadat de drie-seconden-instelling is geselecteerd 
automatisch over naar de een-seconde-instelling. Om de drie-seconden-
instelling weer te gebruiken, voer bovenstaande bediening nogmaals uit. 

 
REFERENTIE 
Deze sectie bevat meer gedetailleerde en technische informatie over de 
werking van het horloge. Het bevat ook belangrijke voorzorgsmaatregelen 
en noten over de verschillende kenmerken en functies van dit horloge. 

 
Automatische terugkeer kenmerken 
Als u gedurende een tot twee minuten cijfers op het display laat knipperen 
zonder een bediening uit te voeren, slaat het horloge automatisch de 
instellingen die u tot dat moment heeft gemaakt op en verlaat het het 
instelscherm. 
 
Achtergrondlicht voorzorgsmaatregelen 
• 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. Druk op B om de tweede tijdfunctie te selecteren. 
2. Houd A ingedrukt totdat de uurcijfers beginnen te 

knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm 
geselecteerd is. 

3. Druk op B om het knipperen tussen de instelling 
van het uur en de minuten te verplaatsen. 

4. Druk op C om deze te verhogen. Als u C ingedrukt 
houdt, wijzigt de instelling versneld. 

Een LED en een verlichtingspaneel verlichten het 
gehele display voor een gemakkelijke aflezing in het 
donker. 
• Zie “Displayverlichting voorzorgsmaatregelen” 

voor meer belangrijke informatie. 



 
 


