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Tijdfunctie

Gebruik de Tijdfunctiemodus om de huidige tijd en datum in 
te stellen en te bekijken.

De tijd en de datum instellen
1. Houd in de Tijdfunctiemodus [A] ingedrukt totdat  
de seconden gaan knipperen; dit is het instelscherm.
2.  Druk op [C] om de knipperende positie te verplaat-
sen in de hieronder weergegeven volgorde om andere instel-
lingen te selecteren.

3.  Wanneer de instelling die u wilt wijzigen, knippert, drukt u op [D] om deze op de hieronder  
 beschreven manier te wijzigen

Als u op [D] drukt terwijl de secondetelling tussen 30 en 59 staat, wordt deze teruggezet •	
op 00 en wordt het aantal minuten verhoogd met 1. Tussen 00 en 29 blijven de minuten 
ongewijzigd.

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).
 Het jaar kan worden ingesteld van 2000 tot 2099.•	
 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.

Schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave
Om te schakelen tussen 12-uursweergave en 24-uursweergave in de Tijdfunctiemodus, •	
drukt u op [D].
 In de 12-uursweergave verschijnt er een PM-indicator (P) links naast de uuraanduiding •	
voor tijden tussen 12.00 uur ‘s middags en 23.59 uur. Er wordt links naast de uuraandui-
ding geen indicator weergegeven 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 andere modi.

Waarschuwingssignalen

U kunt vijf afzonderlijke dagelijkse waarschuwingssignalen instel-
len. Wanneer een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, klinkt het 
waarschuwingssignaal wanneer de waarschuwingssignaaltijd is aan-
gebroken. Een van de waarschuwingssignalen kan worden ingesteld 
als sluimersignaal of eenmalig waarschuwingssignaal. De andere 
vier zijn eenmalige waarschuwingssignalen.
U kunt ook een uursignaal inschakelen waardoor het horloge twee 
keer piept op ieder heel uur.

Er zijn vijf waarschuwingssignaalschermen met de nummers 1 tot en met 5.•	
Het uursignaalscherm wordt aangegeven met :00.•	
 Wanneer u de Waarschuwingssignaalmodus inschakelt, wordt het scherm dat u het laatst •	
bekeek bij het verlaten van de modus als eerste getoond.
 Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de Waarschuwingssignaalmodus, die •	
u inschakelt door op [C] te drukken.

Typen waarschuwingssignaal
Het type waarschuwingssignaal wordt bepaald door de instellingen die u invoert zoals hier-
onder beschreven.

Dagelijks waarschuwingssignaal•	
Stel 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.
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 instel-
ling gaat het waarschuwingssignaal elke maand af op de door u ingestelde dag en tijd.

Een waarschuwingstijd instellen

1.  Gebruik [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om door de waar-
schuwingssignaalschermen te bladeren, totdat het scherm wordt 
weergegeven waarvan u de tijd wilt instellen.
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Horloge model 3149.
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Uur, Minuten, Jaar, Maand, Dag Druk op [D] om de instelling te verhogen.

U kunt waarschuwingssignaal 1 instellen als sluimersignaal of als eenmalig waarschu-•	
wingssignaal. De waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 kunnen alleen worden gebruikt 
als eenmalige waarschuwingssignalen.
Het sluimersignaal wordt elke vijf minuten herhaald.•	

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

3. Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen in de hieron 
 der weergegeven volgorde om andere instellingen te selecteren.

4. Terwijl een instelling knippert, drukt u op [D] om deze te verhogen.
 Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen maand bevat (dagelijks, maande-•	
lijks waarschuwingssignaal), stelt u x in voor de maand. Druk op [D] totdat het x-teken ver-
schijnt (tussen 12 en 1) terwijl de maandinstelling knippert.
 Om een waarschuwingssignaal in te stellen dat geen dag bevat (dagelijks waarschuwings-•	
signaal, waarschuwingssignaal voor 1 maand), stelt u xx in voor de dag. Druk op [D] totdat 
het xx-teken verschijnt (tussen het einde van de maand en 1) terwijl de daginstelling knip-
pert.
 Wanneer u de waarschuwingssignaaltijd instelt in de 12-uursweergave, moet u erop letten •	
dat deze correct is ingesteld als a.m. of p.m. (P-indicator).

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

Bediening waarschuwingssignaal
Het waarschuwingssignaal klinkt gedurende ongeveer 10 seconden op de vooraf ingestelde 
tijd. In het geval van een sluimersignaal klinkt het waarschuwingssignaal in totaal zeven keer, 
om de vijf minuten of totdat u het waarschuwingssignaal uitschakelt of wijzigt in een eenmalig 
waarschuwingssignaal.

NB
 U stopt het waarschuwingssignaal door op een willekeurige knop te drukken.•	
 Als u een van de volgende handelingen uitvoert tijdens het 5 minuten durende interval tus-•	
sen sluimersignalen, wordt het huidige sluimersignaal geannuleerd.

Weergave van het instelscherm van de Tijdfunctiemodus
Weergave van het instelscherm van Waarschuwingssignaal 1

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

Waarschuwingssignalen 2 tot en met 5 in- en uitschakelen

1.  Gebruik [D] in de Waarschuwingssignaalmodus om een 
eenmalig waarschuwingssignaal te kiezen
(waarschuwingssignaalnummer 2 tot en met 5).
2.  Druk op [A] om het getoonde waarschuwingssignaal aan 
en uit te zetten.

Als u een eenmalig waarschuwingssignaal aanzet (2 tot •	
en met 5) wordt de eenmalige waarschuwingssignaal-aan-indi-
cator op het scherm weergegeven.

De eenmalige waarschuwingssignaal-aan-indicator wordt •	
in alle modi weergegeven.
 Als een waarschuwingssignaal is ingeschakeld, wordt de eenmalige waarschuwingssig-•	
naal-aan-indicator in alle modi op de display weergegeven.

De activering van waarschuwingssignaal 1 kiezen
1. Gebruik in de Waarschuwingssignaalmodus [D] om waarschuwingssignaal 1 te kiezen.
2. Druk op [A] om door de beschikbare instellingen te bladeren in de volgorde zoals hieron-

der is weergegeven.
 De betreffende indicator wordt in alle modi weergegeven wanneer een waarschuwingssig-•	
naal is ingeschakeld.
 De sluimersignaal-aan-indicator knippert gedurende de intervallen van vijf minuten tussen •	
de signalen.
Als u het instelscherm voor waarschuwingssignaal 1 weergeeft terwijl het sluimersignaal •	
is ingeschakeld, wordt het sluimersignaal automatisch uitgeschakeld (waarschuwingssig-
naal 1 wordt een eenmalig waarschuwingssignaal).

Het uursignaal in- en uitschakelen

1.  Druk in de Waarschuwingssignaalmodus op [D] om het uur-
 signaal (:00) te selecteren.
2.  Druk op [A] om dit aan en uit te zetten.

 Als het uursignaal is ingeschakeld, wordt de uursignaal-aan-•	
indicator weergegeven.
 De uursignaal-aan-indicator wordt in alle modi weergegeven •	
wanneer het uursignaal is ingeschakeld.
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Over deze handleiding

Het bedienen van de knoppen wordt weergegeven met behulp van 
de letters zoals getoond in de illustratie.
Iedere sectie van deze handleiding geeft informatie over wat u bin-
nen iedere modus moet doen. 

Algemene richtlijn

•	Druk	op	[C]	om	van	de	ene	modus	naar	de	andere	te	gaan.
•	Druk	in	ongeacht	welke	modus	op	[B]	om	de	display	te	verlichten.
Houd in ongeacht welke modus [C] ongeveer twee seconden ingedrukt om terug te keren naar 
de Tijdfunctiemodus.
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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.

 U kunt ook voor automatisch herhalen kiezen, zodat er •	
automatisch opnieuw wordt begonnen met aftellen vanaf 
de oorspronkelijke waarde die u instelt wanneer nul 
wordt bereikt.
 De afteltimerfuncties zijn beschikbaar in de Afteltimer-•	
modus die u weergeeft door op [C] te drukken.

De afteltimer gebruiken
Druk op [D] terwijl u in de Afteltimermodus bent om de afteltimer te starten.

 Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt en automatisch herhalen is uitgeschakeld, •	
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 [D] terwijl de afteltimer loopt om het aftellen te pauzeren. Druk opnieuw op [D] om •	
de afteltimer verder te laten lopen.
 Om de afteltimer helemaal te stoppen moet u deze eerst pauzeren (door op [D] te druk-•	
ken). Vervolgens drukt u op [A]. Hiermee keert de afteltimer terug naar de startwaarde.

De starttijd van de afteltimer instellen

1.  Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uur-
instelling van de starttijd van de afteltimer begint te 
knipperen; dit is het instelscherm.

2.  Druk op [C] om de knipperende positie te verplaatsen 
tussen de uur- en minuteninstelling.

3.  Terwijl een instelling knippert, gebruikt u [D] om deze te 
wijzigen.

 Om de startwaarde van de afteltimer op 24 uur in te stel-
len kiest u 0:00.

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

Automatisch herhalen in- en uitschakelen

1.  Houd in de Afteltimermodus [A] ingedrukt totdat de uur-
instelling van de starttijd van de afteltimer begint te 
knipperen; dit is het instelscherm.

2.  Druk op [B] om automatisch herhalen aan te zetten 
(AUTO REPEAT weergegeven) en uit te zetten (AUTO 
REPEAT niet weergegeven).
 Let op dat, wanneer u op [B] drukt bij de bovenstaande •	
handeling, ook de verlichting wordt ingeschakeld.
 Wanneer het einde van de afteltimer is bereikt terwijl •	
automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het waar-
schuwingssignaal, maar begint het aftellen opnieuw 
vanaf het begin zonder te stoppen. U kunt het aftellen 
stoppen door op [D] te drukken en handmatig de starttijd 
te resetten door op [A] te drukken.
 De indicator automatisch herhalen verschijnt alleen in de •	
Afteltimermodus.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd, tussentijden en
twee finishtijden meten.

 Het displaybereik van de stopwatch is 23 uur, 59 minu-•	
ten 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 tussen-•	
tijd op de display staat, wordt de tussentijd gewist en 
keert de stopwatch terug naar de meting van de verstre-
ken tijd.
 Alle handelingen in deze sectie worden uitgevoerd in de •	
Stopwatchmodus, die u inschakelt door op [C] te druk-
ken.

Tijden klokken met de stopwatch

Dubbele tijd

Met de modus Dubbele tijd kunt u de tijd in een andere tijdzone bekijken.
 De secondetelling van de Dubbele tijd loopt synchroon met de secondetelling van de Tijd-•	
functiemodus.

De Dubbele tijd instellen

1.  Druk op [C] om de modus Dubbele tijd in te schakelen.
2.  Houd in de modus Dubbele tijd [A] ingedrukt totdat de 

uurinstelling gaat knipperen; dit is het instelscherm.
 Druk op [C] om de keuze in de volgende volgorde te ver-

anderen.

4.  Druk op [D] om de instelling te verhogen.
5.  Druk op [A] om het instelscherm te verlaten.

Verlichting

Een led (light-emitting diode) verlicht de display zodat deze in het 
donker goed leesbaar is.

Voorzorgsmaatregelen verlichting
Het kan zijn dat de verlichting moeilijk zichtbaar is als deze onder •	
direct zonlicht wordt bekeken.
De verlichting gaat automatisch uit bij een waarschuwingssig-•	
naal.
 Veelvuldig gebruik van de verlichting verkort de levensduur van •	
de batterij.

De display verlichten
Druk op [B] om de verlichting in te schakelen.
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