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HORLOGE MET ANALOGE EN DIGITALE TIJDSWEERGAVE MET GROTE
CIJFERS
ARTIKELNUMMER: 39710
GEBRUIKSAANWIJZING

A. Eigenschappen
 LCD display met 6 cijfers, weergave van de tijd en datum in uren, minuten,
seconden, maanden, dagen en weken
 dagelijks alarm en uursignaal
 12/24 uur tijdweergave, automatische kalender
 Stopwatch nauwkeurig op 1/100 seconde, splittijden
 EL achtergrondverlichting
B. Gebruiksaanwijzing
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tijd instellen

1. U kunt altijd op de A-toets drukken om de EL achtergrondverlichting 3
seconden te activeren.
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2. Stopwatch





Het bereik van de stopwatch gaat tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden.
Druk op D om de stopwatch te starten en te stoppen;
Om de tijdmeting te resetten druk op C.
Om de rondeteller te gebruiken, druk op C terwijl de tijdmeting loopt. In de
display zullen de letters “SP” verschijnen; Om terug te keren naar de
tijdmeting drukt u weer op C. De letters “ST” verschijnen nu in de display.
 Om de splittijd-modus (SP) te verlaten en de stopwatch te stoppen, drukt u
op D;
 Nadat u de spilttijd-modus hebt verlaten, drukt u op C om alle splittijden weer
te geven. Druk vervolgens weer op C om te resetten;
 Om naar de gewone tijdweergave terug te keren terwijl de stopwatch loopt,
drukt u op B. De stopwatch zal op de achtergrond doorlopen.

3. Dagelijks alarm
 Zet het alarm (“ ”) en het uursignaal (“ ”) aan of uit.
 Druk op C om het alarm of het uursignaal aan of uit te zetten.
Alarm instellen
 Om het dagelijks alarm in te stellen, zullen de cijfers van de uren een keer
knipperen.
 Druk op C om de uren of minuten te selecteren.
 Druk op D om de uren of minuten aan te passen.
 Druk op C om te bevestigen.
 Druk op B om terug te keren naar de tijdweergave.

4. Tijd instellen






Als de cijfers van de seconden knipperen, kunt u dit item instellen. Druk op D
om de seconden op nul te zetten. Druk op C om de volgende eenheden te
selecteren: minuten  uren  maand  dag  week
Druk op D om het knipperende item in te stellen.
Druk op C om te bevestigen.
Druk op B om terug te keren naar de tijdweergave.
Als u de uren instelt, kunt u met “P” kiezen voor de 12 of 24 uur tijdweergave.

AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen,
maar milieuvriendelijk afvoeren.
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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.: 077 4656624 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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