
Gebruiksaanwijzing 
I. PRODUCTBESCHRIJVING 
Analoog en digitaal horloge    

 

 

 

 

Knop S: Instellen / Resetten                                Fig.1                      Fig.2           
Knop L: Achtergrondverlichting 
Knop M: Modus 
Knop D: Inschakelen van chronograaf / waarden bij langs gaan op oplopende volgorde. 
*Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge aan. 
KENMERKEN 
• 1 knoopcel batterijen CR2032 3V voor de LCD verlichting. 
• 1 knoopcel batterij SR626SW, 1,55V voor de beweging. 
• 1 ATM. 
II. GEBRUIK  
A. ANALOGE KLOK INSTELLEN 
• Trek de kroon (C) uit naar stand 2 (zie fig. 2) en draai tegen de klok in om de tijd in te stellen. 
• Duw de kroon in naar stand 1 (zie fig. 1) om de instelling te bevestigen en te beëindigen. 
B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN 

FUNCTIES VAN HET ALARM 
A. Activeren/deactiveren van het alarm en het gelui d 
In de display modus van de actuele tijd: 
• Druk twee keer kort op de knop ‘M’ om de instelmodus van het alarm in te gaan. 
• Druk één keer op de knop ‘D’ om het alarm te activeren. Er staat nu ‘ALM’ op het beeldscherm. 
• Druk de knop 'D’ een tweede keer in om het geluid te activeren. Er staat nu ‘CHM’ op het beeldscherm. 
• Druk de knop ‘D’ een derde keer in om het alarm en het geluid tegelijkertijd te activeren. Er staat nu ‘ALM’ 

en ‘CHM’ op het beeldscherm. 
• Druk op knop ‘D’ een vierde keer om ze te deactiveren. ‘ALM’ en ‘CHM' staan nu niet meer op het 

beeldscherm. 
In de alarmmodus: 
• Druk twee keer kort op de knop ‘M’ om de instelmodus van het alarm in te gaan. 
• Druk één keer kort op de knop ’S’ en het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het 

cijfer van de uren van het alarm in te stellen. 
• Druk nog een keer kort op de knop ’S’ en het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ 

om het cijfer van de minuten van het alarm in te stellen. 
• Druk op de knop ’S’ een derde keer om het alarm te bevestigen. 

 
INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM OP HET DIGITALE D ISPLAY 

In de display modus van de actuele tijd: 
• Druk drie keer op de knop ‘M’ om naar de instelmodus te gaan. 
• Het cijfer van de seconden gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het terug te zetten naar nul. 
• Druk op de knop ’S’, het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het cijfer van de uren 

in te stellen. 
• Druk op de knop ’S’, het cijfer van de minuten gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het cijfer van de 

minuten in te stellen. N.B.: De tijd wordt weergegeven in het 12-uurs of 2 4-uurs formaat. Druk op de 
knop ‘D’ om het AM/PM 12 uur formaat te selecteren (‘PM’ verschijnt op het beeldscherm) of het 
24 uurs formaat.  

• Druk op de knop ’S’, het cijfer van de maand gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het cijfer van de 
maand in te stellen. 

• Druk op de knop ’S’, het cijfer van de datum gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het cijfer van de 
datum in te stellen. 

• Druk op de knop ’S’, het display van de dagen van de week gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om de 
dag in te stellen. 

• Druk op de knop ‘M’ om de instelling te bevestigen en de instelmodus te verlaten. 



 
FUNCTIES VAN DE CHRONOGRAAF 

In de display modus van de actuele tijd: 
• Druk één keer kort op de knop ‘M’ om naar de modus ‘chronograaf’ te gaan. 
• Druk kort op de knop ‘D’ om de chronograaf te starten. 
• Druk nog een keer op de knop ‘D’ om de chronograaf te stoppen/herstarten/stoppen zo vaak u wilt. 
• Druk op de knop ’S’ om de teller weer op nul te zetten na het stoppen van de chronograaf. 
In chronograaf modus: 
Druk op de knop ‘D’:  
• één keer om de chronometer te starten; 
• een tweede keer om de chronometer te stoppen; 
• een derde keer om de chronometer te herstarten waar hij was gebleven. 
Druk op de knop ’S': 
• één keer om de chronometer te starten; 
• een tweede keer om de chronometer te stoppen; 
• een derde keer om de huidige chronometer te herstarten, want het mechanisme blijft doortellen op de 

achtergrond wanneer hij is gestopt. 
OPMERKING 
• In de chronograaf modus, betekent ‘ST’ ‘Start’ als je de chronometer start; ’SP’ betekent ‘Stop’ 

als je de chronometer stopt.  
• Het bereik van de display van de chronograaf gaat t ot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Als 

de grens is bereikt, begint hij weer op nul. 
• Als u op de knop ‘M’ drukt, blijft de chronograaf d oorgaan met tellen op de achtergrond zodat u 

het huidige tijdstip kunt zien. Druk opnieuw op de knop ‘M' om terug te gaan naar de 
chronograaf modus. 

 
FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING 

• Druk één keer op de knop ‘L’ om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in 
welke modus. 
BELANGRIJK 

• Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te 
garanderen. 

• GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is. 
• Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, 

cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een 
verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken. 

• Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw 
horloge regelmatig met een zachte en droge doek. 

• Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in 
acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd 
persoon vervangen worden. 

• Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen 
harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd. 

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. Uw gemeente heeft een speciaal 
inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vr aag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal 
hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk 

bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij v oor het milieu of voor de volksgezondheid 
en moeten worden gerecycleerd. 
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elekt ronische apparatuur speciaal moeten 
worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een do orgekruiste container op wielen. 

Geïmporteerd  door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3 , D-40764 LANGENFELD, 
Dultsland 

Gemaakt in de VRC 


