
BK557                                  MILITAIR HORLOGE 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

* Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar ze op een veilige 

plek zodat u ze altijd kan raadplegen in de toekomst. 

* Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge 

aan 

I.   PRODUCTBESCHRIJVING 

 

A: Achtergrondverlichting 

B: Modus 

C: Kroon 

D: Start (Chronograaf) 

E: Resetten (Chronograph) 
 

 

 

KENMERKEN 

• 10 cijfers LCD scherm: Uur, Minuten, Seconde, Maand en Dag   

• Dag van de week, Dagelijks alarm en uursignaal 

• Snooze-functie 

• 12/24u formaat kan worden 

geselecteerd,  

• 1/100 seconde chronograaf  

• EL-achtergrondverlichting. 

 

II.TECHNISCHE SPECIFICATIES 

1. 1 knoopcel batterij CR2025 (of CR2032) 3V voor de LCD scherm 

2. 1 knoopcel batterij SR626SW 1.55V voor de voor de beweging 

3. 1 ATM 

 

III.    USE  

 

A. ANALOGE KLOK INSTELLEN 
 

1. Trek de kroon ‘C’ uit naar stand 2 en draai in om de tijd in te stellen.  

2. Duw de kroon in naar stand 1 om de instelling te bevestigen en te beëindigen. 
 

B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN 
 
a) MODUS 

1) Druk herhaaldelijk op de knop "B" in het realtime scherm om te schakelen tussen de 
verschillende modi. 

 

Realtime modus = De cijfers 
blijven branden, ze knipperen 
niet. 

 Tijd instelmodus = het 
seconde-cijfer knippert. 



b) CHRONOGRAAF FUNCTIES 
 

In de normale uur weergave:  Druk één op de knop “B” om over te schakelen naar de "chronometer" modus. 
De “ST” en “SPL”      pictogrammen verschijnen.  
 

Druk op de knop "D": 

1) Eén maal om de chronometer te starten; 

2) Een tweede maal om de chronometer te stoppen; 

3) Een derde maal om de telling verder te zetten. 

4) Om te chronometer opnieuw in te stellen op nul drukt u op de knop “D” om de chronograaf te 

stoppen en daarna drukt u op "E". 

OPMERKING:   

• Wanneer u overschakelt naar de andere modus blijft de chronograaf doorlopen op de 

achtergrond als u hem niet stopt. Het bereik van de display van de chronograaf gaat tot 23 

uur, 59 minuten en 59,99 seconden. Als de grens is bereikt, begint hij weer op nul. 

• De chronometer telt in het begin in stappen van 0,01 seconde en na 30 minuten telt hij in 

stappen van 1 seconde. 

TUSSENTIJD 

1) Wanneer de chronograaf loopt, kunt u de knop "E" indrukken om een tussentijd te meten. 

Opmerking: Wanneer u een tussentijd opmeet, blijft de chronograaf doorlopen op de 

achtergrond.  

2) Druk op “E” om de chronograaf te hervatten. Druk op “E” om een tweede tussentijd te meten.  

3) Herhaal stap 2 om bijkomende tussentijden te meten, naar wens.  

4) Druk op de knop "D" om de tussentijd af te sluiten en de timing te stoppen. 

5) Druk opnieuw op de knop "E" om de chronograaf opnieuw in te stellen op nul. 
 

 
c) DIGITALE TIJDINSTELLING 

 

1. DE DIGITALE REALTIME INSTELLEN EN DATUM 

In de display modus van de actuele tijd:  Druk drie keer op de knop “B” om naar de instelmodus te gaan.  

 

De volgorde van instellingen is als volgt: Uur         Minuut        Maand       Datum       Dag 
van de week         Tweede 
 

1. Wanneer u naar de realtime instelmodus gaat, begint het cijfer van de seconden te knipperen, druk op de 

knop ‘D’ om het terug te zetten naar nul. Druk op knop "E" om te bevestigen en het cijfer van de uren begint 

te knipperen.   
 

2. Druk op knop "D" om het cijfer van de uren in te stellen. Druk op knop "E" om te bevestigen en om over te 

schakelen naar de volgende waarde die u wilt instellen. Deze volgende waarde begint te knipperen.   

 

3. Herhaal stap 2 om het cijfer van de minuten, het uur-formaat en het cijfer van de maand en van de dag en 

de dag van de week in te stellen. 

 

4. Nadat u de dag van de week hebt bevestigd door de knop “E” in te drukken, begint het seconde cijfer te 

knipperen.  

 OPMERKING: Als u "D" indrukt terwijl de seconden binnen het bereik van 30 tot 59 vallen, wordt de 

waarde ingesteld als 00 en wordt een minuut toegevoegd aan het minuten cijfer. Binnen het bereik van 00 

tot 29 worden de seconden hersteld op 0 maar de minuten blijven ongewijzigd.  

 

 

 

 



OPMERKING: 

1. Het tijdstip wordt weergegeven in het 12u formaat of in het 24u formaat. Wanneer u het cijfer 

van het uur wilt instellen, drukt u herhaaldelijk op knop E tot de letter rechts van het correcte 

uur-formaat verschijnt: 

     De sequentie van het tijdformaat is als volgt: "A" → "P" → "H" → "A". 

     In het 12-uur-formaat staat "A" voor de ochtend en "P" voor de middag. 

     In het 24-uur-formaat verschijnt "H". 

5. Druk op de knop "B" om te bevestigen en de tijd instelmodus af te sluiten. 

 

OPMERKING: Zie hieronder de afkorting van de dagen van de week 

MO  TU WE TH FR SA SU 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 

 

2. HET ALARM EN HET UURSIGNAAL INSTELLEN 

In de display modus van de actuele tijd:  Druk tweemaal op de knop "B" om de instelmodus van het alarm in 
te gaan.  
 

Wanneer u het alarm instelt, moet u ervoor zorgen dat het uur-formaat van het alarm identiek 

is aan de normale tijdweergave. Zo niet zal het alarm niet afgaan.  

1. Druk op de knop ’E’, het cijfer van de uren gaat knipperen, druk op de knop ‘D’ om het cijfer van de uren 

in te stellen.  

2. Herhaal stap 2 om het cijfer van het minuut in te stellen. 

3. Druk op de knop "C" om te bevestigen. Druk vervolgens op de knop "B" om de alarminstellingsmodus te 

sluiten en terug te keren naar de realtime-modus. 

 
ALARM IN- OF UITSCHAKELEN /UURSIGNAAL 

In de alarmmodus: 

Druk op de knop “D” om het gewenste symbool aan te passen om het alarm        / uursignaal in of 

uit te schakelen in overeenstemming met de hieronder weergegeven volgorde: 

 

 
ALARM SNOOZE:  

Wanneer het alarm afgaat: 

• Om het alarm uit te schakelen, kunt u de knop “D” of “E” indrukken OF het 20 seconden 
laten weerklinken en daarna stopt het automatisch.  

• Om het te herhalen, drukt u op de knop "B". Het alarmpictogram           knippert en 
de zoemer zal 5         minuten later weerklinken. Deze stopt automatisch na 20 
seconden of als u hem handmatig wilt stopzetten, drukt u op de knop B (het 
alarmpictogram stopt met knipperen).  

Opmerking: Het alarm kan slechts één maal worden herhaald.  

 
d) FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING 

Druk één keer op de knop ‘A’ om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke 

modus. 



 

IV. BELANGRIJK 

• Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te 

garanderen. 

• GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is. 

• Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, 

cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, 

een beschadiging of andere schade veroorzaken. 

• Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge 

regelmatig met een zachte en droge doek. 

• Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: 

probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon 

vervangen worden. 

• Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde 

oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd. 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal 

inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal 

hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk 

bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten 

worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten 

worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen. 

 

Geïmporteerd door EML/ PRODIS  1 rue de Rome 93110  ROSNY SOUS BOIS-Frankrijk/ Gemaakt in de 

VRC 

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland 

 

 


