
Polshorloge "TIME WHEELS" (44660)  

Gebruiksaanwijzing 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Roll-positionering om 12:00 uur 

Houd knop D 2 seconden ingedrukt. De rollen beginnen te draaien en stoppen op een willekeurige positie.  

Druk nu op knop C totdat de uurwals op 12 uur staat. 

Druk nu op knop B en knop A tot de minuutrollen op 00 staan. 

O m de gegevens op te slaan, drukt u op knop D of wacht u ca. 15 seconden. 

De rollen beginnen weer te draaien en stoppen op een willekeurige positie. 

 

Stap 2: De huidige tijd instellen 

Druk en houd knop C 2 seconden ingedrukt, de uurwals zal draait. 

Druk op knop C om het uur in te stellen. 

Druk op knop A om het eerste cijfer van de minuut in te stellen.   

Druk op knop B om het tweede cijfer van de minuut in te stellen. 

O m de instellingen op te slaan, drukt u op knop D of wacht u ongeveer 15 seconden. 

 

Demo-animatiemodus 

Druk op knop A en de rollen maken 2 omwentelingen om de rolbewegingen te demonstreren. De rollen zullen 

dan terugkeren naar de huidige tijd. 

 

ATTENTIE!!!!!!  

De retourzending is uitgesloten, indien de goederen door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd. 

 

DISPOSAL: 

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg 

en breng deze terug naar de recyclage-inzameling. Gooi het artikel en de batterijen op een 

milieuvriendelijke manier weg als u ze wilt weggooien. Het apparaat en de batterijen mogen niet bij 

het huisvuil worden weggegooid. Gooi ze weg bij een recyclingcentrum voor oude elektrische en 

elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst 

de batterijen. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Strasse 3 
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Voor technische vragen kunt u contact opnemen met in the Netherlands 

026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl 

 

*14 cent/min. van het Duitse vaste net, max. 42 cent/min. van het Duitse mobiele net. 

 

Als u de goederen moet retourneren, gelieve ze dan te adresseren aan het retouradres op uw factuur. 

 

 

Fabrikant: Ching Chi Industrial Co. Ltd., 23-29 Pak Tin Par Street, Hong Kong, China 
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