
A. Kenmerken 
•  LCD Display, Uur, Minuten, Seconden, maand, en dag weergave 
•  Geeft elk heel uur een geluid (kan uitgeschakeld worden) en heeft een dagelijks alarm 
• 12/24H weergave mogelijk, Automatische kalender
• 1/100 seconden stopwatch 
• Achtergrondverlichting
• Zowel analoog als digitale tijdsweergave

B. Gebruiksaanwijzing
• Druk op de B knop om te veranderen van functie:
 

Voor elke functie geldt, druk de A knop waardoor de achtergrondverlichting 
3 seconden aan gaat.
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Stopwatch functie (vanuit de normale modus druk 2x op B knop)

Alarm & geluid per uur AAN/UIT
•  In de normale display functie druk de B knop 1 keer in om in de alarm functie te komen. Druk op de D knop om het alarm per uur uit of in te 

schakelen (ALM) en nog een keer om het geluid aan of uit te schakelen (SIG)
•  Als deze iconen ALM en SIG in beeld komen in het venster dan betekent het dat het alarm aan en geluid per uur aan is. Als de iconen 

verdwijnen, dan zijn ze uit. 
• Druk B knop om af te sluiten.

Alarm instellen
• In de normale display functie, druk 1 keer op de B knop om in de alarm instelling te komen. 
• Druk C knop en de uren weergave knippert. Druk D knop om de juiste uren aan te passen voor je alarm.
•  Druk C knop en de minuten weergave knippert. Druk D knop om de juiste minuten aan te passen voor je alarm.
• Druk B knop om af te sluiten.

Tijd en datum instelling 
In de normale display functie, druk op de D knop voor het omzetten in 12 of 24 uurs weergave. Zie je niets staan dan is het de 12 uurs 
weergave en staat er 24 dan is het de 24 uurs weergave. 

In de tijd en datum functie, om hier te komen druk je 3 x de B knop om de tijd functie en datum in te stellen.

• Druk op de C knop en de uren beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste uren.
• Druk op de C knop en de minuten beginnen te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste minuten. 
• Druk op de C knop en de maand begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste maand. 
• Druk op de C knop en de datum begint te knipperen. Druk de D knop om te veranderen in de juiste datum. 
• Druk op de C knop en de dag begint te knipperen. Druk D knop om te veranderen in de juiste dag.
• Druk op de B knop om af te sluiten.
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(A) Light (D) Start/Stop

(B) Mode (C) Reset



A. Features   
•  LCD Display, Display Hour ,Minute ,Seconds, Month and Day 
•  Chime hourly and Daily Alarm (can be switched off)
•  12 / 24H format selectable, Auto Calendar 
•  1/100 second Chronograph  
•  EL backlight 
•  Both analogue and digital time display

B. Operational Manual
•  Press B key to convert mode:

At any state, press A key EL backlight for 3 seconds 
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Chronograph functions (from the normal mode press the B button twice)

  Alarm & Chime ON/OFF
•  In normal mode press B key one time to enter into alarm mode, press D key to ON/OFF the “ALM”/“SIG” function.
•  If ALM/SIG symbols appears, means ALM/SIG functions are on, otherwise means OFF.
•  Press B key to exit. 

Alarm Setting
•  In normal display Mode, press B key once enter into Alarm Mode 
•	 	Press	C	key	the	Hours	will	flash,	Press	D	key	to	adjust	the	correct	hour	for	your	Alarm.	
•	 	Press	C	key	the	Minutes	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	the	correct	minutes.	
•  Press B key to exit.

Time & Date Setting
In normal display Mode, Press D key to convert 12/24H. If you don’t see anything, it is the 12-hour display and if it is 24 then it is the 24-hour 
display.
In the time and date function, to get here press 3 times the B button to set the time function and date.

•	 	Press	C	key	the	Hours	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	correct	Hours
•	 	Press	C	key	the	Minute	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	the	correct	Minutes.	
•	 	Press	C	key	the	Month	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	correct	Month	
•	 	Press	C	key	the	Date	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	correct	date	
•	 	Press	C	key	the	Day	will	flash.	Press	D	key	to	adjust	the	correct	day.
•  Press B key to exit.
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