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De tijd instellen: 
In de ‘’normale mode’’, druk driemaal op de A 
knop en vervolgens op de C knop. De minuut, uur, maand, dag en week cijfers op het scherm zullen 
om de beurt gaan knipperen. Druk op de B knop om deze aan te passen. Druk tenslote op de A knop 
om terug te gaan naar de normale modus.  
 
Stopwatch modus: 
Op het normale scherm, druk eenmalig op de A knop om naar de stopwatch mode te gaan. Druk op B 
om de timer te starten. Wanneer u wilt dat de timer stopt, drukt u nogmaals op B. Door op C te 
drukken reset u de timer. Wanneer u terug wilt gaan naar het normale scherm, drukt u eenmalig op 
A. 
 
Schakelen tussen 12 en 24 uurs weergave: 
Op het normale scherm, druk driemaal op de A knop om de tijd te kunnen aanpassen. Druk 
vervolgens twee maal op de C knop om de uren aan te passen. Houd vervolgens de B knop ingedrukt 
tot het 24 uur display verschijnt. Druk tenslotte op de A knop om terug te gaan naar de normale 
modus.   
 
Alarm modus: 
Druk in de normale modus twee maal op de A knop om naar de alarm modus te gaan. De uren op het 
display zullen nu gaan knipperen. Druk op B om de uren aan te passen. Druk vervolgens op de C knop 
om naar de minuten te gaan. U kunt de minuten vervolgens met de B knop aanpassen. Wanneer u 
het alarm naar wens heeft ingesteld drukt u op A om terug te gaan naar de normale mode. 
 
Alarm en uurlijks alarm in- of uitschakelen: 
Gewone alarm: 
Houd in de normale modus de C knop ingedrukt. Druk vervolgens op de B knop om het alarm in- of 
uit te schakelen. U dient de C knop ingedrukt te houden terwijl u op de B knop drukt. Wanneer het 
alarm is ingeschakeld zal er op het horloge een alarmbel worden geprojecteerd. Het alarm zal nu 
ieder uur gedurende een minuut klinken. 
Uurlijks alarm: 
Houd in de normale modus de C knop ingedrukt. Druk vervolgens op de A knop om het alarm in- of 
uit te schakelen. U dient de C knop ingedrukt te houden terwijl u op de A knop drukt. Wanneer u dit 
gedaan heeft kunt u kiezen of u het uurlijks alarm in- of uit wilt zetten. Wanneer het uurlijks alarm 
aanstaat drukt u op de A knop, de weken zouden nu getoond moeten worden.   
 
Achtergrondverlichting: 
Om de achtergrondverlichting in te schakelen dient u de D knop in te drukken. Dit zal ervoor zorgen 
dat de achtergrondverlichting gedurende 3 seconde zal branden. 
 


