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Gebruiksaanwijzing
Horloge model 4369.

De tijd instellen
1.  Trek de draaiknop uit tot de tweede klik.

De secondewijzer beweegt nu naar de •	
12-uurspositie. Daar stopt hij.

2.  Stel de wijzers in door aan de draaiknop 
te draaien.
Draai aan de draaiknop om de wijzers •	
in de richting van de klok te verplaat-
sen. Zet de minutenwijzer op vier of 
vijf minuten na de tijd die u wilt instel-
len en draai deze dan terug tot de juiste 
instelling.
Stel de tijd zorgvuldig in en maak daar-•	
bij onderscheid tussen AM en PM.

3.  Duw de draaiknop terug in de normale 
positie om de tijdfunctie opnieuw te 
starten.

De dag instellen
1.  Trek de draaiknop uit tot de eerste klik.
2.  Stel de dag in door de draaiknop naar u toe te draaien.
3.  Duw de draaiknop terug in de normale positie.

Wijzig de datum niet wanneer de huidige tijd tussen 21.00 uur en 1.00 uur aangeeft.•	

De stopwatch gebruiken

Met de stopwatch kunt u verstreken tijd meten tot een bereik van 11 uur, 59 minuten, 59,95 
seconden.

Meten van verstreken tijd
1.  Druk op [A] om de stopwatch te starten.
2.  Druk op [A] om de stopwatch stil te zetten.

U kunt de tijdmeting hervatten door opnieuw op [A] te drukken.•	
De stopwatch 1/20-secondewijzer draait en geeft de 1/20-secondetelling aan tijdens de •	
eerste 30 seconden.

3.  Controleer de verstreken tijd.
Het onderstaande voorbeeld toont een verstreken tijd van twee minuten, 18,80 seconden•	

Druk op [B] om de stopwatch te resetten.•	
Hiermee schakelt u de Tijdfunctiemodus in.•	
Om de 1/20-secondewijzer van de stopwatch weer te gebruiken als secondewijzer van de •	
tijdfunctie (die de telling van de huidige seconden aangeeft), drukt u nogmaals op [B].

Let op:
Gebruik de stopwatch niet wanneer de draaiknop is uitgetrokken tot de eerste of tweede •	
klik. Als u probeert op een knop te drukken, kunt u per ongeluk aan de draaiknop draaien 
en de huidige tijd- of datuminstelling wijzigen.
Als de secondewijzer en 1/20-secondewijzer van de stopwatch in de verkeerde startposi-•	
tie staan, gebruikt u de volgende procedures om de positie van de wijzers te veranderen 
zodat deze naar 12 uur wijzen wanneer de stopwatch wordt gereset.

De positie van de stopwatchwijzers veranderen
1.  Druk op [B] om de stopwatch te resetten en controleer de stand van de secondewijzer en 

1/20-secondewijzer van de stopwatch.
2.  Trek de draaiknop uit tot de tweede klik.
3.  Druk op [A] om de stopwatchsecondewijzer te verplaatsen.
4.  Druk op [B].
5.  Als de 1/20-secondewijzer van de stopwatch in de juiste stand staat, gaat u verder met 

stap 6. Als ook de 1/20-secondewijzer van de stopwatch verkeerd staat, drukt u op [B] om 
de 1/20-secondewijzer van de stopwatch te verplaatsen.

6.  Nadat u de door u gewenste aanpassingen hebt aangebracht, drukt u de draaiknop terug 
in zijn normale positie.
Let op dat het uittrekken van de draaiknop ook de secondewijzer van de tijdfunctie uitzet. •	
Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, moet u ook de tijdinstelling aan-
passen.

Voor een horloge met een ring voor verstreken tijd

Draai aan de ring voor verstreken tijd om de  markering op één lijn 
te zetten met de minutenwijzer.
Nadat een bepaalde tijd verstreken is, leest u op de ring voor verstre-
ken tijd de schaalverdeling af waar de minutenwijzer naar wijst.

Ring voor verstreken tijd

Sommige waterbestendige modellen hebben een schroefdraai-•	
knop.
Bij deze modellen moet u de draaiknop eerst losschroeven in de •	
richting zoals aangegeven op de illustratie om deze los te draaien 
voordat u hem kunt uittrekken. Trek niet te hard aan deze draai-
knoppen.
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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