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Alarm-aan-indicator
Functie-indicator
Maand
Datum

Automatisch
aan-indicato

Algemene gebruiksaanwijzing
=
=
=

Druk op C om van functie te veranderen.
Nadat u in een willekeurige functie een bediening heeft uitgevoerd, keert u terug
naar de tijdfunctie door op C te drukken.
Druk in een willekeurige functie op D om het display te verlichten.
Tijdfunctie
Tijdfunctie
Tijdfunctie

Alarmfunctie
Alarmfunctie
Alarmfunctie

Timeralarmfunctie
Timeralarmfunctie
Uren Minuten
Timeralarmfunctie

Functieindicator

Stopwatchfunctie
Stopwatchfunctie
Stopwatchfunctie

Uursignaal-aan-indicator

Minuten

Tijdfunctie
Tijdfunctie

Alarmfunctie
Alarmfunctie

Tijdfunctie
			

De tijd en datum instellen

Maand
Maand

Maand Tijdfunctie
UurMaandSeconden

Druk in de tijdfunctie op A. De secondecijfers
beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het
instelscherm is geselecteerd.
Alarmfunctie
Alarmfunctie
Druk op C om het knipperen
in de hieronder
getoonde volgorde te verplaatsen
om andere
Alarmfunctie
instellingen te selecteren.
Seconden
Seconden
Seconden
Datum
Datum
Datum

UurUur
Minuten
Minuten
Uur
Minuten
Maand
Jaar
Maand
Jaar
MaandAlarmfunctie
Jaar

Seconden 3. Druk als de secondecijfers geselecteerd zijn
Weekdag Uur
			
Datum
Seconden
Minuten
WeekdagUur
Minuten
Datum
				
(knipperen) op E om de seconden op 00 in te
Minuten
PM-indicator
				
stellen. Wanneer u op E drukt terwijl de huidige
PM-indicator
PM-indicator
				
secondetelling in het bereik van 30 tot en met 59 is,
				 worden de seconden op 00 ingesteld en de
Seconden
				 minutentelling
met 1Uur
verhoogd. In Minuten
het bereik van 00
Seconden
Uur
Maand
				
tot
en met 29 worden
de secondenMinuten
op 00 ingesteld
Maand
Datum
Maand
Jaar
				
en
blijft
de
minutentelling
ongewijzigd.
Weekdag
Datum
Datum
Maand
Jaar
WeekdagMaand Datum
4. Druk als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen) op E om
Uur
Seconden
Weekdag
deze
te verhogen.
Wanneer u E ingedrukt houdt, wijzigt het cijfer versneld.
Datum
Uur
Seconden
Minuten
= Druk
om tussen 12-uur en 24-uur weergave te wisselen op D terwijl cijfers
Minuten
		 knipperen.
PM-indicator
Maand
PM-indicator
Seconden
Uur
Minuten
5. Druk nadat
u de tijd en datum heeft
ingesteld op A Uur
om
terug te keren
naar de
Seconden
Minuten
tijdfunctie.
Weekdag
Datum
Datum
Maand
Jaar
Seconden
Uur
Minuten
= De weekdag wordt automatisch overeenkomstig
Datum
Jaar
deMaand
datum ingesteld.
= Het jaar kan worden ingesteld tot en met 31 december 2039.
Datum
Maand
Jaar
Uur Seconden
Seconden
= Als u gedurende
enkele minuten geen knopbediening uitvoert terwijl een selectie
Uur
Minuten
knippert,Minuten
stopt
het knipperen en gaat het horloge automatisch terug naar de
Uur
Seconden
tijdfunctie.
Seconden
Uur
Minuten
PM-indicator
PM-indicator
Minuten

Over
de achtergrondverlichting Datum
PM-indicator

Maand

Jaar

Als u de verlichtingsfunctie inschakelt, knippert de verlichting als een alarm,
Uur of uursignaal
Seconden klinkt.
timersignaal
= Als
u opMinuten
D drukt wordt het display gedurende ongeveer twee seconden verlicht,
Alarm-aan-indicator
Alarm-aan-indicator
Lichtfunctie-aanongeacht
de aan/uit-instelling van de verlichting.
Lichtfunctie-aanAlarm-aan-indicator
PM-indicator
indicator
indicator
= De
Uursignaal-aan-indicator
elektronische
verlichting neemt in intensiteit afLichtfunctie-aanna langdurig gebruik.
Uursignaal-aan-indicator
indicator van de batterij.
= Veelvuldig
gebruik van de verlichting verkort de levensduur
Uursignaal-aan-indicator

De verlichtingsfunctie in- en uitschakelen
Houd in de tijdfunctie E gedurende een tot twee seconden ingedrukt om de
verlichtingsfunctie in of uit te schakelen. Als u de verlichtingsfunctie inschakelt,
verschijnt een indicator op het display zoals hieronder getoond.
Alarm-aan-indicator
Lichtfunctie-aanAlarm-aan-indicator
Lichtfunctie-aanindicator
Uursignaal-aan-indicator
indicator
Uursignaal-aan-indicator
Alarm-aan-indicator
Alarm-aan-indicator
= De verlichtingsfunctie-indicator blijft in alle functies op het display totdat u de
Alarm-aan-indicator
Functie-indicator
Functie-indicator
verlichtingsfunctie
uitschakelt.
Maand
Functie-indicator
Maandbediening stelt u uitsluitend de verlichtingsfunctie in en wordt de
= Met bovenstaande
Datum
Maand
Datum
werking van signalen
niet beïnvloed.
Datum
Alarm-aan-indicator
= Het
Alarm-aan-indicator
is
mogelijk dat u een geluid hoort als het display
verlicht wordt. Dit wordt
Lichtfunctie-aanLichtfunctie-aanveroorzaakt door de mechanische werking van de
verlichting en duidt niet op een
indicator
indicator
Uursignaal-aan-indicator
Alarm-aan-indicator
Uursignaal-aan-indicator
Lichtfunctie-aangebrekkig
functioneren van het horloge.
indicator
Uursignaal-aan-indicator

Alarmfunctie

Alarm-aan-indicator

Alarm-aan-indicator
			
Functie-indicator
Alarm-aan-indicator
			 Functie-indicator
Uren
Maand
Minuten
Uren
Minuten
			
Uursignaal-aan-indicator
Maand
Uren
Datum
Minuten
Uursignaal-aan-indicator
			
Uursignaal-aan-indicator
Datum
Uursignaal-aan-indicator
			

U kunt voor een alarm uren, minuten, maand en datum
Lichtfunctie-aaninstellen. Als het alarm
is ingeschakeld, klinkt het alarm
indicator
gedurende 20 seconden
op de ingestelde tijd. Als het
uursignaal is ingeschakeld, geeft het horloge elk heel
uur een signaal.

			
Alarm-aan-indicator

Alarmtypes

Alarm-aan-indicator
Het type alarm wordt bepaald door de gemaakte instelling.
Functie-indicator
Functie-indicator
Alarm-aan-indicator
Maand
Maand
= Een dagelijks alarm instellen
Functie-indicator
Datum
Datum
				
Stel de uren en de minuten in voor de alarmtijd. Stel
Maand
Uren Minuten
				
“-“ in voor de maand en “- -“ voor de datum
Uren MinutenDatum
				
(zie stap 3 bij “De alarmtijd instellen”). Bij dit type
Uursignaal-aan-indicator
Alarm-aan-indicator
Uursignaal-aan-indicator
				
instelling klinkt het alarm elke dag op de ingestelde tijd.
Functie-indicator
= Een datumalarm instellen
Maand
Stel de maand, datum, uren en minuten in voor de alarmtijd. Bij dit type instelling
Datum

			

=

Stopwatchfunctie
Stopwatchfunctie

klinkt het alarm op de ingestelde datum op de ingestelde tijd.
Een 1-maand-alarm instellen
Uren Minuten Uren
Minuten
Stel deUren
maand,
uren en minuten
Uren in voor de alarmtijd.
MinutenStel “- -“in voor de datum (zie
Minuten
Uren
Minuten
stap
3 bij “De alarmtijdDatum
instellen”).
Bij dit typeMaand
instelling klinkt het alarm elke dag op
Uursignaal-aan-indicator
Uren Minuten
Uursignaal-aan-indicator
Datum
Maand
de ingestelde tijd, uitsluitend
in de ingestelde maand.
Datum
Maand
Een maandelijks alarm instellen
Uursignaal-aan-indicator
Stel de datum, uren en minuten in voor de alarmtijd. Stel “-“in voor de maand (zie
stap 3 bij “De alarmtijd instellen”). Bij dit type instelling klinkt het alarm elke maand
op de Uren
ingestelde
tijd, op de ingestelde datum.
Minuten
Uursignaal-aan-indicator
Uren
Uren
Datum
Datum

Minuten
Minuten
Maand
Maand

1. Druk in de alarmfunctie op A totdat de uurcijfers beginnen te knipperen op het
display. De uurcijfers knipperen omdat deze geselecteerd zijn.
= Tegelijkertijd wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
2. Druk op C om de selectie in de hieronder getoonde volgorde te wijzigen.
Timeralarmfunctie
Stopwatchfunctie
Timeralarmfunctie
Stopwatchfunctie
Uren
Minuten
Timeralarmfunctie

Stopwatchfunctie

Datum

Maand

3. Druk op E om de geselecteerde cijfers te verhogen. Wanneer u E ingedrukt
houdt, wijzigt het cijfer versneld.
=
Timeralarmfunctie
Stopwatchfunctie
De weergave
(12-uur
of 24-uur) vanAlleen
de alarmtijd
komt overeen
met de
weergave
Beiden
uit uit
Alleen
Alarm
Uursignaal
Beiden
aanaan
Beiden
Alleen
Alarm
Alleen
Uursignaal
Beiden
		 Beiden
die u voor
heeft geselecteerd.
uit de tijdfunctie
Alleen Alarm
Alleen Uursignaal
Beiden aan
= Let er als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van 12-uur weergave op dat u
		 de tijd correct als ochtendtijd of middag/avondtijd instelt.
4. Druk nadat u de alarmtijd heeft ingesteld op A om terug te keren naar de
alarmfunctie.
Huidige
tijdtijdknippert gedurende enkele minuten geen knopbediening
= Als u terwijl een
selectie
Huidige
Functie-indicator
Functie-indicator
tijd
uitvoert, stopt Huidige
het knopperen
en keert het horloge automatisch terug naar de
Functie-indicator
alarmfunctie.
Beiden uit

Alleen Alarm

Alleen Uursignaal
Alleen Uursignaal

Het
alarm
Beiden
uit stoppen
Alleen Alarm

Beiden aan
Beiden aan

Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat het klinkt.

Een alarm en het uursignaal in- en uitschakelen

Seconden
DrukUren
in de alarmfunctie
op B om de status van een alarm (zie “Alarmtypes”) en het
Seconden
UrenMinuten
Seconden
uursignaal
de
hieronder
Huidige
tijd getoonde volgorde te wijzigen.
Uren inMinuten

Functie-indicatorMinuten
Huidige tijd
Beiden
Alleen
Alarm
Functie-indicator
Beiden
uituit
Alleen
Alarm
Beiden uit

Alleen Alarm

Uren
Minuten
Uren
Minuten
Alleen
Uursignaal
Uren
Minuten
Alleen
Uursignaal
Alleen Uursignaal

Seconden
Seconden
Beiden
aan
Seconden
Beiden
aan
Beiden aan

Timeralarmfunctie
Huidige
			
De timer kanAlleen
worden
ingesteld binnenBeiden
een bereik
Huidige
tijdtijd
Beiden uit
Alleen
Alarm
Uursignaal
aan van 1
Functie-indicator
Seconden
Functie-indicator
Uren
			
seconde tot en met 24 uur. Wanneer een aftelling 0
Seconden
tijd
Uren Minuten Huidige
			
bereikt,
klinkt
een
alarm
gedurende
10
seconden
of
Minuten
Functie-indicator
Minutenknop drukt.
Seconden
			
totdat uUren
op een willekeurige
Uren

			

Minuten

Seconden

De timertijd instellen

Huidige tijd
			1.
Functie-indicator
				
Seconden
				
Uren
Seconden
Uren
Minuten
Minuten
			
2.
Seconden
Uren
				
Minuten

Druk in de timeralarmfunctie op A. De uurcijfers
knipperen op het display, wat aangeeft dat ze
geselecteerd zijn.
Druk op C om de selectie in de hieronder getoonde
Uren
Minuten
Seconden
volgorde
te wijzigen. Minuten
Uren
Seconden
Uren

Minuten

Seconden

Seconden
3. Druk
geselecteerde telling te verhogen. Als u E ingedrukt houdt,
Urenop E om de
Minuten
wijzigt het
cijfer versneld.
Uren
= Stel om voor de timertijd een startwaarde
van 24Minuten
uur in te stellenSeconden
0:00’00 in.
4. Druk nadat u de timertijd heeft ingesteld op A om terug te keren naar de
Automatisch-herhalentimeralarmfunctie.
Automatisch-herhalen= Alsaan-indicator
uAutomatisch-herhalenterwijl een selectie knippert gedurende enkele minuten geen knopbediening
aan-indicator
aan-indicator
uitvoert,
stopt het knipperen en gaat het horloge automatisch terug naar de
timeralarmfunctie.
Huidige
tijdtijd
De timer gebruiken
Huidige

1. FunctieDruk
in deHuidige
timerfunctie
op E om de timer te starten.
tijd
Functieindicator
Functieindicator
2. Druk
nogmaals op E om de timer te stoppen.
=indicator
U kunt de timerbediening hervatten door op E te drukken.
3. Stop
de timer en druk dan op A totdat de timertijd opnieuw op de startwaarde
Automatisch-herhalenwordt
ingesteld.
Automatisch-herhalenaan-indicator
= Wanneer
aan-indicator
het einde van de aftelling bereikt wordt en automatische herhaling is
uitgeschakeld, klinkt het alarm gedurende 10 seconden of totdat u deze stopt door
een willekeurige knop te drukken. De aftelling stopt en de timertijd wordt
automatisch
op de startwaarde ingesteld nadat het alarm stopt.
Huidigeopnieuw
tijd
Minuten
1/100
seconde
Minuten
1/100
seconde
Huidige tijd
Functie-

Minuten
1/100 secondeAutomatisch herhalen in- en uitschakelen
Functieindicator
			
Automatisch-herhalen-

Seconden
indicator
Automatisch-herhalen			1.
Seconden
aan-indicator
aan-indicator
Seconden
				
Automatisch-herhalen				
aan-indicator
			
2.
				
Huidige
tijd
Huidige
tijd
			
3.
FunctieFunctieAutomatisch-herhalen				
indicator
Huidige tijd
indicator
aan-indicator
Minuten
Functie- 1/100 seconde
Minuten

=

indicator 1/100 seconde
				
Seconden
				
Seconden
				
Huidige tijd
				
Functie				
indicator
				
Minuten
Minuten

1/100
seconde
1/100
seconde

Minuten Seconden
1/100 seconde
Seconden
Seconden
Minuten

1/100 seconde

Seconden

1

Second

De alarmtijd instellen

			1.
Maand
Weekdag
Datum
Weekdag
				
Datum
Weekdag
Datum
				
Tijdfunctie
Tijdfunctie
			
2.
				
Tijdfunctie
				

=

Timeralarmfunctie
Timeralarmfunctie

Huidig

Druk in de timeralarmfunctie op A. De uurcijfers
knipperen op het display, wat aangeeft dat deze
geselecteerd zijn.
Druk op D om automatisch herhalen in of uit te
schakelen.
Druk op A om terug te keren naar de timeralarm
functie.
Als het einde van de aftelling bereikt is terwijl
automatisch herhalen is ingeschakeld, klinkt het
alarm, maar wordt de timer-starttijd opnieuw
ingesteld en begint de aftelling automatisch opnieuw
als de timer 0 bereikt. U kunt de aftelling stoppen
door op E te drukken en handmatig opnieuw op de
starttijd instellen door op A te drukken.



Automatisch-herhalenaan-indicator
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Stopwatchfunctie
			 Huidige tijd
Functie			
indicator
			
			

De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd,
tussentijden en twee finishtijden te meten. Het bereik
van de stopwatch is 23 uur, 59 minuten en 59,99
seconden.

			

De verstreken tijd meten

			1. Druk op E om de stopwatch te starten.
			
2. Druk op E om de stopwatch te stoppen.
= U kunt de tijdmeting hervatten door nogmaals op
					 E te drukken.
Minuten
1/100
seconde
			
3. Druk op B om de stopwatch op allemaal nullen in te
				 stellen.
Seconden
= Gedurende de eerste 60 minuten worden op het
				 display minuten, seconden en 1/100 seconden
				 getoond. Na 60 minuten wijzigt de weergave naar
				 uren, minuten en seconden.

Tussentijden meten
1. Druk op E om de stopwatch te starten.
2. Druk op A om de tijdmeting tot op dat moment te tonen. De tijdmeting loopt intern
door.
3. Druk op B om de tussentijd naar allemaal nullen te wissen en de tijdmeting op het
display te hervatten.
= U kunt stappen 2 en 3 zoveel als u wilt herhalen.
4. Druk op E om de tijdmeting te stoppen.
5. Druk op B op de stopwatch naar allemaal nullen te wissen.

De eerste en tweede finishtijd meten
1.
2.
3.
4.
5.

Druk op E om de stopwatch te starten.
Druk op B als de eerste deelnemer de finish bereikt om de tijd vast te leggen.
Druk op E als de tweede deelnemer finisht.
Druk op B om de finishtijd van de tweede deelnemer te tonen.
Druk op B om de stopwatch weer naar allemaal nullen te wissen.



