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Alarm aan/uit:
1. Druk op knop A totdat het tijd- of kalenderdisplay verschijnt.
2. Druk de knoppen A en B (eerst B en daarna A) tegelijkertijd in zodat alarm
en uurtijdsignalen in- en uitgeschakeld worden volgens onderstaand schema:
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INSTELLEN DIGITALE TIJD/KALENDER
1. Druk op knop A totdat het tijd/kalender insteldisplay verschijnt.
De cijfers van de uren, minuten en seconden gaan knipperen.
2. Druk op knop B om te kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op knop A om de cijfers in te stellen.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op knop B totdat het tijd/kalender
instel display verschijnt.
5. Druk op knop A om terug te gaan naar het kalender display.

INSTELLEN VAN ANALOGE TIJD
1. Trek de kroon uit als de secondewijzer op de 12 staat.
2. Draai de kroon om het gewenste uur en de minuten in te stellen.
Bij het instellen van de tijd dient men de minuutwijzer 4 tot 5 minuten verder te
zetten om hem daarna terug te draaien naar de juiste tijd.
3. Druk de kroon in als de seconden "00" geven in het digitale tijd display.

ALARM
Alarm instellen:
1. Druk op knop A tot het alarm display verschijnt.
2. Druk op knop B om de alarm instelfunctie te activeren.
Met knop B kan men kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op knop A om de cijfers in te stellen.
4. Als alles goed is ingesteld drukt men op knop B totdat het alarm display
verschijnt.
5. Druk op knop A om naar het gewenste display te gaan.
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Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
Het alarm kan worden gestopt door knop A of B in te drukken.
STOPWATCH
1. Druk op knop A totdat het stopwatch display verschijnt.
2. Zet de cijfers op "OO'OO'oo" alvorens de stopwatch te gebruiken.
(eenmaal knop B indrukken als de stopwatch is gestopt en tweemaal knop B
indrukken als de stopwatch in werking is)

OVERSCHAKELING TUSSEN 12- EN 24 UURSAANDUIDING
• Nadat het gewenste uur bij het instellen van de tijd is ingesteld, drukt men eenmaal op knop B om de overschakeling van de 12- naar de 24 uursaanduiding
te activeren.
• Met iedere druk op knop A wordt beurtelings overgeschakeld van de 12- naar
de 24 uursaanduiding.
• Druk na de overschakeling op knop B om terug te gaan naar het kalender
instel display.
De datum begint te knipperen.
• Controleer of AM/PM goed is ingesteld.
Alleen het "P"(PM)-teken wordt weergegeven op het display. Voor de A M verschijnt er geen teken.

VERLICHTING
De verlichting wordt geactiveerd door aanhoudend op knop B te drukken in het
tijd-of kalenderdisplay. Het lampje zal het display afwisselend verlichten. Uw horloge is dan niet stuk maar hiermee wordt de energie van de batterij gespaard.

