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Gebruiksaanwijzing
Horloge model 2719

Gebruiksaanwijzing analoge horloges modellen:

705 706 707 708 709 1300 1311 1330 1331 1332 1333 1342 1344 1345 1346 1347 1360 
1362 1398 1399 1747 1770 1771 1782 1787 2717 2718 2719 2725 2731 2748 2749 2783 
2784 2799 3363 3378 3711 3712 3716 4328 4370 4393 4394 4746 4747 5025 5044 5049

• Bewaar alle gebruikersdocumentatie zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.
• Uw horloge kan enigszins afwijken van de tekening.

[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]

De tijd instellen
Trek de draaiknop uit. Stel de wijzers in door aan de draaiknop te 
draaien. Duw de draaiknop terug in de normale positie om de tijdfunc-
tie opnieuw te starten als de ingestelde tijd is bereikt.

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 
4394, 5049]

De tijd instellen
1.  Als de secondewijzer op “12” staat, trek dan de 

draaiknop uit om hem te stoppen.
2.  Stel de wijzers in door aan de draaiknop te draaien. Zet 

de minutenwijzer op vier of vijf minuten na de tijd die u wilt 
instellen en draai hem dan terug tot de juiste instelling.

3.  Duw de draaiknop terug in de normale positie om de 
tijdfunctie opnieuw te starten als de ingestelde tijd is 
bereikt.

[Modules 1782, 4328, 4747]

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044]

De tijd instellen
1.  Als de secondewijzer op “12” staat, trek dan de 

draaiknop uit tot de tweede klik om hem te stoppen.
2.  Stel de wijzers in door aan de draaiknop te draaien. Zet 

de minutenwijzer op vier of vijf minuten na de tijd die u wilt 
instellen en draai hem dan terug tot de juiste instelling.

3.  Duw de draaiknop terug in de normale positie om de tijd-
functie opnieuw te starten als de ingestelde tijd is bereikt.

De dag instellen
•  Verander de daginstelling niet tussen 8 uur ’s avonds en 2 uur 

’s nachts. Anders draait de daginstelling de volgende dag 
mogelijk niet door.

1.  Trek de draaiknop uit tot de eerste klik.
2.  Stel de dag in door aan de draaiknop te draaien.
3.  Duw de draaiknop terug in de normale positie.

[Module 4746]

Eerste klik (dag instellen)

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

De tijd instellen
1.  Als de secondewijzer op “12” staat, trek dan de draaiknop 

uit tot de tweede klik om hem te stoppen.
2.  Stel de wijzers in door aan de draaiknop te draaien. Zet 

de minutenwijzer op vier of vijf minuten na de tijd die u wilt 
instellen en draai hem dan terug tot de juiste instelling.

3.  Duw de draaiknop terug in de normale positie om de tijd-
functie opnieuw te starten als de ingestelde tijd is bereikt.

De kalenderdag en de weekdag instellen
•  Verander de kalender- en de weekdaginstelling niet tus-

sen 8 uur ’s avonds en 4 uur ’s nachts. Anders draaien de 
kalender- en weekdaginstellingen de volgende dag moge-
lijk niet door.

1.   Trek de draaiknop uit tot de eerste klik.
2.  Stel de kalenderdag in door de draaiknop linksom te draaien.
3.  Stel de weekdag in door de draaiknop rechtsom te draaien. Kijk of de gewenste taal 

is ingesteld (Engels of Spaans).
4.  Duw de draaiknop terug in de normale positie.

[Dagen van de week]
 Engels Spaans
 SUN DOM
 MON LUN
 TUE MAR
 WED MIER
 THU JUEV
 FRI VIER
 SAT SAB

 Voor horloges met een ring voor de verstreken tijd
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Ring voor verstreken tijd

  Draai aan de ring voor verstreken tijd en zet de nulmarkering op één lijn met de minu-
tenwijzer. Nu kunt u op de schaalverdeling van de ring direct aflezen hoeveel minuten 
er zijn verstreken na het op nul stellen. De verstreken tijd wordt aangegeven.

• Sommige waterbestendige modellen hebben een schroefdraaiknop.
•  Bij deze modellen moet u de draaiknop eerst losschroeven in de richting zoals aan-

gegeven op de illustratie om deze los te draaien voordat u hem kunt uittrekken. Trek 
niet te hard aan deze draaiknoppen.

•  Houd er ook rekening mee dat deze horloges niet waterbestendig zijn als de 
draaiknop is losgedraaid. Zorg dat u de draaiknop weer helemaal dichtschroeft, 
nadat u instellingen hebt gewijzigd.
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[Module 4746] 
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Waterbestendigheid:  Dit horloge is bestand tegen het binnendringen van water bij een sta-
tische druk zoals aangegeven op de behuizing (50, 100 of 200 meter) en 
onderdompeling in zout water op de aangegeven diepte. Vergeet echter 
niet dat dynamische druk die bij beweging onder water wordt gegene-
reerd groter is dan statische druk. Let op het volgende.

Classificatie
Mededeling op 

behuizing
Spatten, regen enz.

Zwemmen, 

autowassen enz.

Snorkelen, 

duiken enz.
Scubaduiken

I – Nee Nee Nee N ee

II WATER RESISTANT Ja Nee Nee Nee

III 50M WATER RESISTANT Ja Ja Nee Nee

IV 100M WATER RESISTANT Ja Ja Ja Nee

V
200M WATER RESISTANT

300M WATER RESISTANT
Ja Ja Ja Ja

*Opmerkingen
I Niet waterbestendig. Vermijd alle vocht. 
II Trek de draaiknop niet uit terwijl het horloge nat is.
III Bedien geen knoppen en trek de draaiknop niet uit terwijl het horloge onder water is.
IV  Trek de draaiknop niet uit terwijl het horloge onder water is. Als het horloge wordt blootge-

steld aan zout water, na afloop grondig wassen en droog wrijven.
V  Bruikbaar voor scubaduiken (behalve op diepten waarvoor helioxgas nodig is). Trek de 

draaiknop niet uit terwijl het horloge onder water is.


