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NL 

CHRONOGRAAF MET POLSBAND VAN ROESTVRIJ STAAL  

Art.nr.: 25611 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

 

Verlichting: Druk op (A) 

Display: Normale tijdweergave in uren, minuten en seconden met dag van de week 

gemarkeerd 

onder de dagschaal. Druk eenmaal op C om de maand en datum weer te geven. Er wordt 

automatisch naar de normale 

tijdweergave teruggegaan als C wordt losgelaten. Om de wektijd weer te geven drukt u 

op D. Automatische terugkeer  

naar de normale tijdweergave als D wordt losgelaten. 

 

Tijd en datum instellen: Druk drie keer op B -  De seconde knippert; druk dan op C om 

de seconden in te stellen op nul. 

Druk op D - De minuut knippert; druk op C om de minuten vooruit te zetten 

Druk nogmaals op D - Het uur knippert; druk op C om uren vooruit te zetten, en om de 12 

uurs of 24 uurs-modus in te stellen. 

Druk nogmaals op D - De datum knippert; druk op C om de dag vooruit te zetten. 

Druk nogmaals op D - De maand knippert; druk op C om de maand vooruit te zetten. 

Druk nogmaals op D - De dag knippert; druk op C om de dag vooruit te zetten. 

Druk op B om het instellen te beëindigen. 

 

Wekkerinstelling: Druk tweemaal op D - Het uur knippert; druk op C om de uren vooruit te 

zetten. 

Druk op D - De minuut knippert; druk op C om de minuten vooruit te zetten. 

Druk op B om het instellen te beëindigen. 

 

Wekker instellen aan/uit: Houd C ingedrukt en druk op D voor aan/uit ( ) 

 

Uuralarminstelling: Houd D ingedrukt en druk op B om Aan/uit in te stellen. 
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7 dagen verschijnen allemaal = AAN 

7 dagen verdwijnen allemaal = UIT 

 

Stopwatch: De stopwatch meet in minuten, seconden en 1/100 seconden. 

 

Voor stopwatch-functie (1), de tijden bijhouden  

Druk eenmaal op B (de display toont nullen) 

Start/stop-druk eenmaal op C 

Resetten-wanneer de teller wordt gestopt door het indrukken van C, druk dan op D om te 

resetten. Alle tellers wordt gereset naar nul. 

 

Voor stopwatch-functie (2), de rondetijden bijhouden 

Start-druk eenmaal op C 

Terwijl de stopwatch loopt, drukt u op D om verstreken tijd vast te zetten, druk nogmaals 

op D om verder te gaan met het opnemen van de tijd. 

Resetten - Als de meting is gestopt door op C te drukken. 

Druk nogmaals op D om te resetten. 

Druk op B om terug te keren naar de normale tijd. 

 

De batterij van het LCD-scherm vervangen: 

 

1) Haal de achterkant van de kast eraf    

2) Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij. Batterijtype is CR2016 

3) Zet de schroef terug 

4) Zet de kastachterkant terug 

 

De batterij van het analoge horloge vervangen: 
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1) Verwijder de achterkant van de kast 

2) Draai de 6 schroeven los zoals aangegeven 

3) Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij. Batterijtype is SR626 of 377 

4) Draai de 6 schroeven weer vast. 

5) Zet de kastachterkant terug. 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, 

maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden 

afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar 

naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische 

apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 
vermeld op uw factuur. 

 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur 
voorbehouden. 
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