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GEBRUIKSAANWIJZING 

I.PRODUCT OMSCHRJVING 

 

II.GEBRUIKS INSTRUCTIES 

A. DIGITALE TIJD EN KALENDER INSTELLINGEN 

In de normale tijd display modus, druk drie maal op de B knop om de tijd  

en kalender settings modus in te gaan. 

· Druk op de D knop om de seconden op nul te zetten. 

· Druk op de C knop, het uur ikoon zal knipperen. 

· Druk op de D knop om het precieze uur aan te geven en druk op de C  

knop om door te gaan met de instellingen. U dient te letten op het  

12/24uur formaat. Als het uur in de 12U formaat staat. zal het ikoon "A"  

of "P" verschijnen. welke betekend ochtend of avond. 

·De instellings volgorde is alsvolgt: 

 

Seconden-> Uur-> Minuut-> Maand-> Datum-> Dag 

• Na het instellen, druk op de B knop om te bevestigen en uit het menu  

te gaan. 

 

B. ANALOGE TIJD INSTELLING 

• Position a: Normale looppositie 

• Position b: Einstellungsposition 

• Trek de kroon naar de positie « b » en daarna draai  

die linksom om de tijd in te stellen  

• Druk de Kroon lerug naar de positie « a » om te  

bevestigen en om te eindigen.  

 

C. WEKKER EN SIGNAAL INSTELLEN 

In de normale tijdweergave drukt u tweemaal op toets B om de 

wekkermodus te openen; druk op toets D om de wekker ("AL"-teken) en 

het uursignaal ("CH"-teken) in of uit te schakelen. 

                                                  

In de normale tijdweergave drukt u tweemaal op toets B om de 

 

Licht (A) 

 

Modus (B) 

Diese superieure ring ist nur dekorativ und 

hat keine Funktion. 

Start/Stop (D) 

 

Reset (C) 



wekkermodus te openen; druk eenmaal op toets C, de uren gaan  

knipperen en door nogmaals op C te drukken gaan de minute 

knipperen, druk op D om respectievelijk de uren en minuten aan te  

passen. Druk eenmaal op toets B om terug te keren naar de normale  

tijdweergave. 

 

D. CHRONOGRAAF FUNCTIES 

In de normale tijd display modus, druk de B knop eenmalig in om de  

chronograaf functie te activeren. 

• Druk op de D knop om de chronograaf te starten/stoppen. 

• Om te stoppen. druk op de C knop om de chronograaf op nul te  

initialiseren 

• Tijdens het rennen, druk op de C knop om het tellen te splitsen. 

• Druk dan op de D knop om het splitsen van het tellen te stoppen, en  

om de telling te stoppen. 

• Bij het verlaten van het splitsen van de telling, druk op de C knop om 

alle tellingen te tonen. en druk nogmaals op de C knop om de  

chronograaf op nul te zetten. 

• Druk op de B knop om het menu te verlaten 

 

E. VERLICHTING  

In elke modus, druk op de A knop om de verlichting aan te doen. De 

verlichting zal automatisch na een aantal seconden deactiveren. 

 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het  

huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

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.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan  
het retouradres vermeld op uw factuur. 

mailto:info@eurotops.nl


 
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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