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TIJD EN DATUM INSTELLEN
1. Druk op k n o p A totdat het tijd/kalender display verschijnt.
De cijfers van de seconden gaan knipperen.
2. Druk op knop B om te kiezen welke cijfers men wil instellen.
3. Druk op knop C om de cijfers in te stellen.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op k n o p A om terug
te gaan naar het tijd/kalender display.

ALARM
Alarm instellen:
1. Druk op knop A totdat het alarm display verschijnt.
2. Druk op knop B om de instelfunctie te activeren.
De cijfers van het uur en het "A"(AM)/"P"(PM)-teken beginnen te knipperen.
3. leder in te stellen cijfer kan verhoogd worden door op knop C te drukken.
(Controleer of "A"(AM)/"P"(PM) goed is ingesteld.
4. Als alle cijfers zijn ingesteld drukt men op knop A om terug te gaan naar het
tijd/kalender display.

Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.
Het alarmsignaal kan gestopt worden door knop A B of C in te drukken.
Het alarmgeluid kan worden getest door de knoppen A en C in het
tijd/kalender display tegelijkertijd in te drukken.

STOPWATCH
1. Druk op knop A totdat het s t o p w a t c h display verschijnt.
2. Zet de cijfers op "00" alvorens de stopwatch te gebruiken.
3. Druk op knop B als het stoppen en starten van de tijdmeting
herhaald moet worden.
4. Bij een druk op k n o p C wordt de tussentijd weergegeven op het display.
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Alarm en uurtijdsignaal aan/uit:
Druk de knoppen B en C in het tijd/kalenderdisplay tegelijkertijd in.
- Alarm- en tijdsignaal worden in en- uitgeschakeld volgens onderstaand schema:

Alarm display

• 8: .'808

OVERSCHAKELING TUSSEN 12-EN 24 UURSAANDUIDING
• In het tijd/kalender display zal bij iedere druk op knop B gedurende 1 tot 2
seconden het display veranderen van de 12- naar de 24 uursaanduiding.
• Controleer of AM/PM goed is ingesteld als u het display instelt in de
12 uursaanduiding.

