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DE TIJD INSTELLEN 

 
 
 
Noot 
• Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een 

draaivergrendelingskroon. 
• Bij die modellen dient u de kroon eerst te ontgrendelen door deze naar u 

toe te draaien (  pijl in de illustratie) voordat u deze kan uittrekken. Trek 
niet te hard aan de kroon. 

• Let erop dat deze horloges niet waterdicht zijn als de kroon losgedraaid 
is. Wees er zeker van dat u de kroon zo ver als mogelijk terugdraait na 
een instelling gemaakt te hebben. 

 
Voor horloges met een verstreken tijd ring 

 
 
 
 
 
 
DE DAG INSTELLEN 
1. Trek de kroon uit tot de eerste ‘klik’.  
2. Stel de dag in door de kroon naar u toe te draaien (  pijl in de illustratie). 
3. Druk de kroon weer terug naar de normale positie. 
• Vermijd de dag in te stellen tussen 9:00 uur ‘s avonds en 1:00 uur ‘s 

ochtends (de dagdisplay kan dan mogelijk niet naar de volgende dag 
veranderen). 

 
DE STOPWATCH GEBRUIKEN 
De stopwatch maakt het mogelijk dat u de verstreken tijd meet tot en met 11 
uur, 59 minuten en 59,95 seconden. U kunt ook de positie van de 
secondewijzer van de stopwatch instellen indien noodzakelijk. 
• De illustratie toont een tijd van 3 uur, 40 minuten en 33,60 seconden. 
• Probeer niet de stopwatchbedieningen uit te voeren als de kroon is 

uitgetrokken tot de eerste of de tweede ‘klik’. 
 
De verstreken tijd meten 

 
1. Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen. 

• Als u op C drukt verandert de secondewijzer van de tijdfunctie naar 
een 1/20e secondewijzer voor de stopwatchbediening. Dit wordt 
aangegeven doordat de wijzer naar 0 verplaatst. 

• Als de minuten- en secondewijzer niet exact met 0 overeenkomen, 
gebruik dan de procedure bij “Het wijzigen van de positie van de 
minuten- en secondewijzer” om de noodzakelijke aanpassing te 
maken. 

2. Druk op A om de stopwatch te starten. 
• De 1/20 e secondewijzer meet de eerste 30 seconden van de verstreken 

tijd maar stopt daarna op 0. 
3. Druk op A om de stopwatch te stoppen. 

• U kunt de meetbediening hervatten door weer op A te drukken. 
• Als u de stopwatchbediening stopt, verspringt de onderste wijzer naar 

de 1/20e secondetelling van de tijdbediening. 
• Als u na de eerste 30 seconden van een tijdbediening op A drukt om 

de stopwatch te stoppen, verplaatst de 1/20e secondewijzer zich naar 
de juiste positie om de door het horloge bijgehouden secondetelling te 
tonen. 

• Als u de tijdbediening weer opnieuw start, start de 1/20e 
secondewijzer ook opnieuw vanaf de huidige positie en verplaatst 
deze zich gedurende de eerstvolgende 30 seconden. Daarna stopt deze 
bij 0. De 1/20e secondemeting loopt vervolgens intern in het horloge 
door. 

4. Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen. 
5. Druk nogmaals op C.  

• Hierdoor schakelt de 1/20e wijzer automatisch over naar de 
secondetelling van de normale tijdfunctie. 

 
Het wijzigen van de positie van de minuten- en secondewijzer 
Door gebruik van de stopwatch kan de startpositie van de minuten- en 
secondewijzer van de stopwatch enigszins afwijken. Gebruik de volgende 
bedieningen om de positie van de wijzers te controleren en indien nodig te 
veranderen zodat deze naar de 12-uur positie wijzen als de stopwatch 
opnieuw wordt ingesteld. 
 
De positie van de stopwatchwijzers veranderen 
1. Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen en controleer de positie 

van de minuten- en secondewijzer. 
2. Trek de kroon uit naar de tweede ‘klik’. 
3. Druk op A om de secondewijzer vooruit te verplaatsen totdat naar de 12-

uur positie wijst. 
4. Druk op C zodat de uurwijzer naar 12 verspringt en de minutenwijzer 

naar 60 verspringt. 
5. Druk de kroon terug naar de normale positie. 
• Let erop dat door de kroon uit te trekken de secondewijzer van de 

tijdfunctie stopt. Na het uitvoeren van de bovenstaande procedure dient u 
ook de instelling van de tijdfunctie aan te passen. 

 
HET ALARM GEBRUIKEN 
Als het alarm is ingeschakeld, klinkt deze als de uurwijzer dezelfde positie 
heeft als de alarmwijzer (twee keer per dag). Een wekalarmfunctie zorgt 
ervoor dat het alarm nogmaals klinkt op basis van 3-minuten intervallen. 
 
Het alarm instellen 

 
1. Trek de kroon uit naar de eerste ‘klik’. 
2. Stel de gewenste alarmtijd in door de kroon van u af te draaien (  pijl in 

de illustratie). 
3. Druk de kroon terug in de normale positie. 
 
Het alarm in- en uitschakelen 
Trek B uit om het alarm in te schakelen. Druk B in om het alarm uit te 
schakelen. 
• Let erop dat het alarm van dit horloge van een analoog type is, wat 

inhoudt dat het alarm klinkt als de positie van de uurwijzer overeenkomt 
met die van de alarmwijzer. Het alarm klinkt twee keer per dag zolang 
deze is ingeschakeld. Als de alarmwijzer bijvoorbeeld naar de 6-uur 
positie wijst, klinkt het alarm om 6 uur ’s ochtends en 6 uur ’s avonds. 

• Als u het alarm ingeschakeld laat (B uitgetrokken) klinkt deze vijf keer 
met 3-minuten intervallen, nadat de alarmtijd bereikt is. U kunt het 
wekalarm uitschakelen door B in te drukken. 

 
Het alarm stoppen 
Het alarm klinkt gedurende 15 seconden of totdat u deze stopt door B in te 
drukken. 
 
Noot 
Houd B ingedrukt als u het alarm niet dient te gebruiken. Als u het 
wekalarm wilt gebruiken, trek B uit nadat het alarm gestopt is. Het alarm 
klinkt maximaal vijf keer met 3-minuten intervallen als B uitgetrokken is. 
 
 

1. Trek de kroon uit tot de 
secondepositie (tweede ‘klik’). 
• Hierdoor stopt de seconde-

wijzer en gaat deze naar 0. 
2. Stel de wijzers in door de kroon te 

draaien. 
3. Druk de kroon weer terug in de 

normale positie om de tijdfunctie 
weer opnieuw te starten. 

Draai de verstreken tijd ring zodat het  teken 
met de minutenwijzer overeenkomt. Lees na een 
bepaalde verstreken tijd de verplaatsing van de 
minutenwijzer ten opzichte van de verstreken 
tijd ring af. De verstreken tijd wordt 
aangegeven. 


