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ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING
• Druk op B om van functie te veranderen. Elke functie wordt op de
volgende pagina’s gedetailleerd beschreven.

TIJDFUNCTIE

STOPWATCHFUNCTIE
De stopwatchfunctie meet de verstreken tijd
en de cumulatief verstreken tijd. Het bereik
van de stopwatch is 59 minuten en 59,99
seconden.

De digitale tijd instellen
1. Houd in de tijdfunctie C ingedrukt totdat de
secondecijfers op het display gaan knipperen.
De secondecijfers knipperen omdat ze
geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de keuze in de onderstaande
volgorde te wijzigen.

• Nadat u het tijdfunctiedisplay bereikt heeft, dient u C weer ingedrukt
te houden om de secondecijfers te laten knipperen.
3. Als de secondecijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op B om de
seconden op “00” in te stellen. Als u op B drukt terwijl de secondetelling
in het bereik 30 tot en met 59 is, zullen de seconden op “00” worden
ingesteld en de minutentelling met 1 minuut worden verhoogd. Als de
secondeaanduiding in het bereik 00 tot en met 29 is, zal de
minutentelling ongewijzigd blijven.
4. Als andere cijfers (behalve seconden) geselecteerd zijn (knipperen), druk
op B om de telling te verhogen. Als u B ingedrukt houdt, zal de selectie
versneld veranderen. Als de 12/24-uur instelling geselecteerd is, druk op
B om tussen de twee weergaven te wisselen.
5. Nadat u de tijd en tijdweergave heeft ingesteld, druk op C om de
tijdfunctie te selecteren.
• Als u gedurende enkele minuten geen knop indrukt terwijl een selectie
knippert, zal het knipperen stoppen en het horloge automatisch naar de
tijdfunctie terugkeren.
De analoge tijd instellen
In een willekeurige functie, druk op A om naar de analoge tijdinstelling te
gaan. Als u A ingedrukt houdt, wijzigt de analoge instelling versneld. U
kunt de instelling uitsluitend vooruit verstellen en niet achteruit.
DATUMFUNCTIE
De datum instellen
1. In de datumfunctie, houd C ingedrukt totdat de
maandcijfers op het digitale display beginnen te
knipperen. De maandcijfers knipperen omdat ze
geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de selectie op de volgende wijze te
veranderen.

3.

4.
•
•

• Als u het datumfunctie display heeft bereikt, dient u C weer ingedrukt
te houden om de knipperende maand te tonen.
Als de maand- of datumcijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op B
om het nummer te verhogen. Als de weekdag geselecteerd is, gaat u naar
de volgende dag als u op B drukt. Als u B ingedrukt houdt, wijzigt de
selectie versneld.
Nadat u de datum heeft ingesteld, druk op C om de datumfunctie te
selecteren.
Het horloge houdt geen rekening met schrikkeljaren. Stel 29 februari
derhalve handmatig in indien van toepassing.
Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop
indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar
de tijdfunctie.

Verstreken tijd meten
1. Druk op C om de stopwatch te starten.
2. Druk op C om de stopwatch te stoppen.
3. Houd C ingedrukt om de stopwatch op
‘00:00 00’ in te stellen.
Cumulatief verstreken tijd meten
1. Druk op C om de stopwatch te starten.
2. Druk op C om de stopwatch te stoppen.
3. Druk nogmaals op C om de tijdmeting te hervatten vanaf de op het
display getoonde tijd. U kunt stappen 2 en 3 zoveel als gewenst
herhalen.
4. Houd C ingedrukt om de stopwatch op ‘00:00 00’ in te stellen.
ALARMFUNCTIE

Wanneer het dagelijks alarm wordt
ingeschakeld, zal er iedere dag bij het
bereiken van de ingestelde tijd gedurende
2 seconden een geluidsignaal klinken.
Druk op een willekeurige knop om het
alarm te stoppen nadat het klinkt.
Wanneer het uursignaal wordt
ingeschakeld zal er ieder heel uur een
geluidssignaal klinken. Let erop dat het
dagelijks alarm en het uursignaal op basis
van de digitale tijdinstelling functioneren.

• Als u in de alarmfunctie gedurende enkele minuten geen knop indrukt,
zal het horloge automatisch terugkeren naar de tijdfunctie.
De alarmtijd instellen
1. Houd in de alarmfunctie C ingedrukt totdat de uurcijfers op het display
beginnen te knipperen. De uurcijfers knipperen omdat ze zijn
geselecteerd.
2. Druk op C om de selectie in de onderstaande volgorde te wijzigen.

• Nadat u het alarmfunctie display bereikt heeft, dient u C weer
ingedrukt te houden om de knipperende uurcijfers te tonen.
3. Druk op B om de geselecteerde cijfers te verhogen. Wanneer u B
ingedrukt houdt, verandert de selectie versneld.
• De weergave (12-uur of 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met
de voor de digitale tijd geselecteerde weergave.
• Als u de alarmtijd instelt als u van de 12-uur weergave gebruik
maakt, let er dan op dat de tijd correct als ochtend- of middagtijd is
ingesteld.
4. Als de instelling van het dagelijks alarm/uursignaal geselecteerd is, druk
op B om de status op de volgende wijze te veranderen.
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5. Nadat u het alarm heeft ingesteld, druk op C om de alarmfunctie te
selecteren.
• Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop
indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar
de tijdfunctie.
Het alarm testen
Houd in een willekeurige functie B ingedrukt om het alarm te laten klinken.
Let er op dat ook de functie verandert als u op B drukt.
TWEEDE TIJDFUNCTIE
De tweede tijdfunctie maakt het mogelijk dat u
een tweede digitale tijd instelt die onafhankelijk
van de huidige analoge en digitale tijd
functioneert. Hierdoor kunt u de tijd in een andere
tijdzone volgen.

De tweede tijd instellen

1. Houd in de tweede tijdfunctie C ingedrukt totdat de uurcijfers op het
display beginnen te knipperen. De uurcijfers knipperen omdat ze
geselecteerd zijn.
2. Druk op C om de selectie op de volgende wijze te veranderen.

• Nadat u het tweede tijdfunctie display bereikt heeft, dient u C
ingedrukt te houden om de knipperende uurcijfers te selecteren.
3. Druk op B om de geselecteerde cijfers te verhogen. Als u B ingedrukt
houdt, wijzigt de selectie versneld. Als de 12/24-uur instelling
geselecteerd is, druk op B om tussen de twee weergaven te wisselen.
4. Nadat u de tijd heeft ingesteld, druk op C om de tweede tijdfunctie te
selecteren.
• Als u gedurende enkele minuten terwijl een selectie knippert geen knop
indrukt, stopt het knipperen en keert het horloge automatisch terug naar
de tijdfunctie.

