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Dit horloge is voorzien van de volgende funkties: 

1. Rondetijd en rondenummer worden getoond 

2. Door het ingeven van de lengte van een ronde wordt de snelheid getoond 

3. Aan het einde van de race laat het horloge het volgende zien: 

• beste rondetijd, rondenummer, en snelheid, 

• gemiddelde rondetijd en gemiddelde snelheid, 

• totaal afgelegde ronden en tijd 

4. De wijzers kunnen worden bewogen, zodat deze niet de displays bedekken 

5. Men kan de timer analoog of digitaal gebruiken (niet beiden tegelijk) 

Het horloge heeft 4 hoofdfunkties die kunnen worden opgeroepen door knop M (rechtsonder) in te drukken. 

Achtereenvolgens springt het display op tijd/kalender, alarm, timer en chronograaf. 

 

Instellen tijd en datum 

Om de tijd en datum in te stellen dient u de funktiewijzer op „tme“ te zetten door knop M (rechtsonder) te 

drukken. Trek daarna deze knop uit. De sekonden beginnen te knipperen en het woord „set“ verschijnt. Deze 

zet u op „0“ door knop C (linksonder) te drukken. Daarna drukt u knop A (rechtsboven) en de minuten 

knipperen, stel deze in met knop C. Herhaal dit om de tijd en datum in te stellen. Als u daarmee klaar bent druk 

u knop M weer in. 

De analoge tijd is gesynchroniseerd met de digitale tijd en de wijzers stellen zichzelf automatisch in. 

 

Alarmfunktie 

Om het alarm in te stellen dient u de funktiewijzer op „alm“ te zetten door knop M (rechtsonder) te drukken. 

Trek daarna deze knop uit. De uren beginnen te knipperen en het woord „set“ verschijnt. Met knop C 

(linksonder) stelt u de uren in. Druk knop A (rechtsboven) en de minuten knipperen; stel deze in met knop C. 

Als u de alarmtijd heeft ingesteld drukt u knop M weer in. 

Schakel het alarm aan of uit met knop C. In het scherm verschijnt dan “on” of “off”. 

 

Timerfunktie 

De timer kan worden ingesteld in eenheden van 1 minuut tot maximaal 60 minuten. U kunt kiezen of u de timer 

digitaal of analoog wilt laten lopen door knop C (linksonder) te drukken. 

Om de timer in te stellen dient u de funktiewijzer op „tmr“ te zetten door knop M (rechtsonder) te drukken. 

Trek daarna deze knop uit. Het display knippert en het woord „set“ verschijnt. Stel de gewenste tijd in met knop 

C ( dit gaat zowel analoog als digitaal). Druk daarna knop M weer in. 

Voor start/stop zet u de funktiewijzer op “tmr”. Druk knop A (rechtsboven) om de tijd te starten en te stoppen. 

Als de tijd is afgelopen klinkt een signaal voor ca. 5 seconden. Deze tijd kunt u stoppen door een van de 

knoppen in te drukken. Door na afloop weer op knop C te drukken springt de timer op de voorheen ingestelde 

tijd. 



 

Chronograaf funktie 1 

Deze chronograaf heeft een totaaltijd van maximaal 99 uur 59 minuten en 59 sekonden. Bij het bereiken van 

deze waarde stopt hij met de tijdmeting en geeft 0,00,00 aan. Naast het display worden de afgetelde sekonden 

ook door de normale sekondewijzer aangegeven.  

Het kleine klokje boven op de wijzerplaat geeft de 1/10 sekonde aan. Deze wijzer loopt de eerste 60 sekonde 

mee en stop dan op 0. Nadat de chronograaf gestopt is springt het kleine klokje op de gemeten stand.  

Deze chronograaf meet tot 1/1000 sek tot 60 minuten, en daarna in eenheden van 1/10 sec. 

 

Om de chronograaf in te stellen dient u de funktiewijzer op „chr“ te zetten door knop M (rechtsonder) te 

drukken. Starten van de tijdmeting door knop A (rechtsboven). Door wederom op knop A te drukken stop u de 

tijdmeting.  

Drukt u weer op A dan start de tijdmeting wederom van 0.00.00. In het digitale scherm verschijnt het aantal 

keer dat u de chronograaf gestart heeft. Dit kunt u maximaal 99 keer doen. 

Om de tellerstand op 0 te krijgen drukt u knop C (linksonder). 

 

Chronograaf funktie 2 (racing chronograph) 

* Het instellen van de lengte van een ronde 

Bij het gebruik van de „racing chronograph“ dient u, om de gemiddelde snelheid te kunnen berekenen, de 

lengte van een ronde ingeven. Dit moet worden ingesteld voordat u met de tijdmeting begint. 

Zet het horloge in de chronograaffunktie (zie boven) en druk knop A voor meer dan 2 sek. in. De tijdmeting 

begint te lopen, maar schakelt na 2 sek. over op het display waar de afstand kan worden ingegeven. 

De afstand kan worden ingegeven van 00,000 km tot 99,999 km in stappen van 0,001 km (1 meter). Kies met 

knop A (rechtsboven) welk cijfer u wilt veranderen: deze knippert. Geef met knop C (linksonder) het 

gewenste getal in. Druk weer knop voor het volgende cijfer enz. Als u klaar bent drukt u nogmaals knop A. 

* Tijdmeting van 1 ronde 

Druk knop A om met de tijdmeting te beginnen. Als de eerste ronde is afgelegd, drukt u wederom knop A in. 

Op het digitale scherm verschijnt „BEST LAP“ met opgave van de gemiddelde snelheid in km/u.  

Voor een nieuwe tijdmeting (nieuwe ronde, andere deelnemer enz.) drukt u knop A opnieuw. Indien deze 

ronde sneller is afgelegd, verschijnt wederom op „BEST LAP“ met opgave van de gemiddelde snelheid in 

km/u. Is deze ronde langzamer dan verschijnt „LAP“. 

* Tijdmeting van meerdere ronden 

Druk knop A om met de tijdmeting te beginnen. Druk knop C na iedere ronde en het display geeft 

automatisch de beste rondetijd „BEST LAP“ weer. Druk na afloop van de race/wedstrijd op knop A om de 

chronograaf te stoppen en druk knop C om de tijd weer op 0 te zetten. 

* Geheugenfunktie 

Totdat de chronograaf opnieuw wordt gebruikt, blijven de gegevens van de laatste tijdmeting (snelste ronde, 

gemiddelde rondtijd, totale tijd) in het geheugen opgeslagen.  

Om deze gegevens op te roepen drukt u knop C: het display wisselt naar 0. Door iedere keer knop C te 

drukken toont het display achtereenvolgens de snelste ronde, gemiddelde rondetijd en de totaal afgelegde 

tijd.  

 

Tip 1 

Indien het door de wijzerstand moeilijk is het display af te lezen, kunt u de wijzers als volgt instellen: druk 

knop B (linksboven) voor meer dan 2 sec. in. Laat deze los en alle wijzers lopen naar de 12-uurs-positie en 

maken hierdoor het display vrij.  

Door knop B opnieuw in te drukken lopen de wijzers weer terug naar hun oorspronkelijke positie en geven 

dan weer de tijd aan. 

 

Tip 2 

Om tijdelijk een tweede tijd in te stellen omdat u zich in een andere tijdzone bevindt (vakantie, zakenreis) 

gaat u als volgt te werk. Druk knop A (rechtsboven) voor meer dan 2 sec. in en de tijd loopt 30 min. vooruit. 

Door knop C (linksonder) voor meer dan 2 sec. te drukken loopt de tijd 30 min. achteruit. Stel op deze manier 

de juiste plaatselijk tijd in. 

Door de knoppen A en C tegelijk in te drukken, loopt de tijd weer terug naar de normale tijd. 

 

 


