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Dit horloge geeft op knopdruk de Greenwich Mean Time (GMT) en de tijden van 23 belangrijke wereldsteden aan. 

Bovendien bezit dit combinatiehorloge een racingtimer voor regatta’s en andere wedstrijden, een alarmfunktie en een 

chronograaffunktie. 

 

Omschakelen tussen de funktiemogelijkheden 

Bij elke druk op knop M (rechtsonder) wordt naar een andere funktiemogelijkheid omgeschakeld. Deze funkties worden 

door de funktiewijzer aangegeven. 

De funkties zijn als volgt weergegeven: TME (tijd), CAL (kalender), R-1 (racing timer 1), R-2 (racing timer 2), CHR 

(stopwatch), AL-1 (1e alarm), AL-2 (2e alarm) en SET (tijdzonefunktie) 

 

Instellen van de tijd 

Digitale tijd: Bij het instellen van de tijd voor een van de 23 steden wordt automatisch ook de tijd van de andere steden 

  aangepast. Druk knop M totdat de funktiewijzer op TME staat. Roep nu de naam van de gewenste stad op d.m.v. het  

  drukken op knop A of C. De stadsnaam verschijnt in het display. Trek nu de knop M zover mogelijk uit. De  

  bijbehorende tijd wordt digitaal weergegeven, waarbij de uren, minuten en seconden knipperen. (U kunt nu evt. de  

  zomertijd vastleggen door op knop C te drukken. In het display verschijnt de aanduiding „summer“.) Door het  

  drukken op knop A kunt u achtereenvolgens de uren, minuten, seconden en omschakeling 12/24-uurssysteem laten  

  knipperen. Met knop C kunt u dan de gewenste waarde instellen. Druk knop M weer terug en de tijdsinstelling is  

  afgesloten. 

Analoge tijd: Druk op knop M totdat de funktiewijzer op TME staat. Roep nu de naam van de gewenste stad op d.m.v.  

  het drukken op de knoppen A of C. Druk de knoppen A en C tegelijk in en de analoge tijd wordt aangepast aan de  

  digitale tijd.  

 

Instellen van de datum 

Bij het instellen van de datum voor een stad worden de data van de andere steden automatisch ingesteld.  

Druk knop M en zet het horloge op de CAL-modus en stel door middel van de knoppen A of C de gewenste stad in. 

Trek knop M uit. De maand knippert, stel deze met behulp van knop C in. Druk op knop A en stel op dezelfde wijze de 

kalenderdag, de weekdag en het jaar in. Druk knop M weer in. 

- Het jaar kan op de jaren 1995 tot en met 2099 worden ingesteld. 

- Het horloge is van een automatische kalenderfunktie voorzien. De datum hoeft aan het einde van de maand niet te  

  worden gecorrigeerd. 

- Indien een niet bestaande datum (bv. 30 februari) wordt ingesteld, corrigeert het horloge dit automatisch naar de  

  volgende bestaande dag (bv. 1 maart). 

 

Omschakelen tussen analoge en digitale weergave 

Dit horloge geeft u de mogelijkheid de tijd of datum om te schakelen tussen een stad, die voor de digitale weergave resp. 

analoge weergave is ingesteld.  

Druk knop M en zet het horloge op de TME-modus en roep door middel van de knoppen A of C de gewenste stad op. 

Druk de knoppen A en C tegelijk in en de analoge tijd wordt aan de digitale tijd aangepast. 

 

 



Het aangeven van de tijd en datum van de belangste steden over de wereld 

Druk knop M en stel het horloge op de TME- of CAL-modus in. Druk op de knoppen A of C om de tijd en datum van de 

gewenste stad te kunnen zien. 

 

Gebruik van de zone-instelling 

De zone-instelfunktie zorgt ervoor dat alleen die stad of steden worden weergegeven die u daarvoor hebt uitgekozen. 

Druk knop M en zet het horloge op de SET-modus. Door middel van de knoppen A of C gaat u naar de stad die u 

aangegeven wilt hebben. Trek knop M uit. De naam van de betreffende stad en het woord „SET“ beginnen te knipperen. 

Door middel van knop B kunt u de stad laten weergeven („SET“) of niet laten weergeven („OFF“). Na beeindiging van 

de instelling voor iedere stad, drukt u knop M weer in. 

 

Gebruik van de Racing-Timer (R-1/R-2) 

Dit horloge is voorzien van 2 soorten race-timers, zoals hieronder omschreven, die voor regatta’s en andere wedstrijden 

kunnen worden gebruikt. 

1.Racing Timer 1 (R-1) 

Deze timer is van een automatische herhaalfunktie voorzien, die de tijdopname van de ingestelde periode voor 3 cycli  

automatisch herhaalt. Dit is bijzonder praktisch indien de start etc. herhaaldelijk wordt geoefend. 

2.Racing Timer 2 (R-2) 

Deze timer is voorzien van een automatische chronograaffunktie die de chronograafmeting na afloop van de ingestelde 

periode automatisch start. Deze funktie is nuttig om de voor een wedstrijd benodigde tijd te bestemmen. 

Het instellen van de racetimer (gelijk voor R-1 en R-2) 

   De racing-timer kan op tijden van 10 tot 60 minuten in 5-min.-intervallen, en ook op 1, 3, 5 of 6 min. worden  

   ingesteld. Druk knop M en zet het horloge op de R-1- of R-2-modus en trek knop M uit. De minutenpositie op het  

   digitale display begint te knipperen. Druk nu knop C om de gewenste tijdperiode in te stellen. Druk knop M weer in. 

Timer pieptoon 

   Na afloop van de ingestelde tijdperiode klinkt een pieptoon voor ongeveer 5 sec. Bovendien klinkt tegen het einde 

   van de ingestelde periode iedere minuut, als de resterende tijd binnen de 10 min. ligt, en ook bij 50, 40, 30, 20, 10, 5,  

   4, 3, 2 en 1 sec. voor afloop een pieptoon. 

   Tijdens de timermeting en de automatische chronograafmeting worden deze tijden zowel digitaal als analoog  

   weergegeven. De maximale analoge weergave van de chronograafmeting bedraagt 59 min. en 59 sec. De seconden- 

   wijzer en funktiewijzer stoppen na deze tijd op 0 min. en 0 sec. 

Gebruik van de timerfunktie (R-1) 

   Herhaalt de tijdmeting automatisch voor 3 cycli 

   De racingtimer meet de tijd van de ingestelde tijdperiode achter elkaar voor 3 cycli. Na herhalen van de meting voor  

   de bovenstaande 3 cycli keert de timer op de ingestelde tijdperiode terug en stopt. Als knop wordt gedrukt begint de  

   timer met de tijdmeting van de tijd vanaf de instelde tijd. De timer kan tijdens de tijdmeting door het drukken op knop  

   A worden gestopt en door opnieuw in te drukken weer worden gestart. Als de timet stopt wordt deze door het  

   drukken van knop C op de ingestelde tijd teruggezet. 

Timer-herstartfunktie 

   Als knop C tijdens de tijdmeting wordt gedrukt, keert de timer op de ingestelde tijd terug, waarbij een herstart  

   automatisch wordt uitgevoerd.  

Gebruik van de timerfunktie (R-2) 

   Deze racing timer is voorzien van een automatische chronograaffunktie, die tegelijk met de timer-tijdmeting  

   automatisch op de chronograafmeting schakelt. De automatische chronograaffunktie meet de tijd voor 24 uur; na  

   beeindiging van de chronograaffunktie keert de timer op de ingestelde tijdperiode terug en stopt. 

   Met het drukken van knop A start de timer met de tijdmeting vanaf de ingestelde tijd. De timer kan tijdens de timer- 

   tijdmeting of de tijdmeting door de automatische chronograaffunktie door het drukken van knop A gestopt worden.  

   Door dan weer op knop A te drukken wordt de tijdmeting weer hervat. Indien de timer of de aut. chronograaf gestopt  

   is wordt de timer door het drukken van knop C op de ingestelde tijd teruggezet. De tijdmeting met de aut. chronograaf  

   start automatisch met het aflopen van de voor de timer ingestelde tijd. 

 

Gebruik van de chronograaf (CHR) 

De chronograaf kan de tijd in eenheden van 1/100 sec. meten en aangeven tot maximaal 23uur, 59 min, 59 sec. Na het 

bereiken van deze tijd keert de chronograag op de teruggestelde status terug en stopt. Hij kan ook voor het meten van 

tussentijden worden gebruikt. Tijdens de chronograafmeting worden de tijden zowel analoog als digitaal weergegeven. 

De maximale analoge weergave bedraagt 23 uur, 59 min. en 59 sec. Na het bereiken van deze tijd stoppen de seconden- 

en funktiewijzers automatisch op 0 min. en 0 sec. 

 

Meting van de afgelopen tijd. 

   De chronograaf wordt met knop A gestart en gestopt. Dit kan zo vaak herhaald worden als men wil door knop A  



   meermaals te drukken. De chronograaf kan worden teruggezet door na het stoppen knop C te drukken. 

Meting van de tussentijd 

   De chronograaf wordt met knop A gestart en gestopt. Indien tijdens de meting knop C wordt ingedrukt, wordt de  

   tussentijd voor een periode van 10 sec. aangegeven. (Het woord „split“ knippert tijdens de weergave van de  

   tussentijd) De tussentijd kan zo vaak u wilt worden gemeten en weergegeven. De chronograaf kan worden teruggezet  

   door na het stoppen knop C te drukken. 

 

Gebruik van de alarmfunkties 1 en 2 (AL-1/AL-2) 

Het instellen van alarm 1 en alarm 2 is gelijk, alleen de pieptoon is anders. Eenmaal ingesteld (en ingeschakeld) klinkt 

het alarm iedere dag op dezelfde tijd. 

Instellen 

   Druk knop M en schakel het horloge op de AL-1 of AL-2 funktie. Druk de knoppen A of C om de naam van de stad  

   aan te geven waarvoor u het alarm wilt instellen. Trek knop M uit. Het woord „on“ of „off“ knippert op het digitale  

   display. Nu knop C drukken om het alarm aan (on) of uit (off) te zetten. Druk knop A tot de in te stellen gegevens  

   knipperen en druk knopC om de juiste tijd in te stellen. Druk knop M weer terug in de normale positie. 

Uitschakelen van het alarm 

   Druk een van de knoppen A, B of C om het alarm uit te zetten.  

 

Gebruik van de knopfunkties 

 

Knop Weergave Funktie bij ingedrukte knop 

M Modus Modusomschakeling 

A Start Start de tijdmeting 

 Stop Stopt de tijdmeting 

 UP Schakelt de stedennaam vooruit 

 Select Kiest de in te stellen plaatsen van het display 

B H.R. Stelt de uren- en minutenwijzer terug op de 

  12-uurspositie 

 Set Verandert de zone-instelling 

C Flyback Aktiveert de timer-nieuwstart-funktie 

 Reset Zet het horloge terug 

 Split Geeft de tussentijd aan 

 Down Schakelt de stedennaam achteruit 

 Set Stelt de gekozen plaatsen van het display in 

 

 

Nuttige funkties 

Indien de digitale displays door de wijzers zijn afgedekt kunt u door het drukken van knop B voor minimaal 2 sec. de  

   wijzers in de 12-uurs-positie laten verschuiven. „H.R.“ knippert in het display. Door knop B wederom te drukken  

   keren de wijzers weer terug in hun normale positie. 

Indien u een storing aan het display of tijdens het gebruik van het horloge vermoedt (bv. geen weergave in het display),  

   dient een totale terugstelling of reset te worden uitgevoerd. Dit kan in iedere modus worden uitgevoerd. Trek knop M  

   uit en druk de knoppen A, B en C tegelijk in voor meer dan 2 sec. Laat de knoppen los en druk knop M in. Trek knop  

   M weer uit en de digitale display geeft „F-H“ aan. Door drukken op de knoppen A of C dienen de wijzers op de 12- 

   uurs-positie te worden gezet. Druk knop M weer terug in de normale positie en stel alle funkties opnieuw in. 

 

Voorzorgsmaatregelen en langdurig gebruik 

1.Waterdichtheid: Uw horloge is waterdicht tot 10 bar. Dat houdt in dat het horloge gebruikt kan worden bij handen  

   wassen, in de regen, zwemmen, schoonmaken, auto wassen, watersport en snorkelen. Het horloge is niet geschikt bij  

   duiken. Bedien geen van de knoppen als het horloge nat is. 

2.Vermijdt hoge temperaturen. 

3.Vermijdt harde slagen of klappen 

4.Vermijdt magneetvelden en statische elektriciteit 

5.Vermijdt sterke chemicalien, oplosmiddelen en gassen 

6.Houdt uw horloge schoon 

7.Periodiek onderhoud: Om het horloge meerdere jaren probleemloos te laten funktioneren is het aan te bevelen elke 2  

   tot 3 jaar te laten controleren. 

8.Pas op kinderen. Houdt de batterijen uit de buurt van kinderen. Indien een batterij wordt ingeslikt dient u onmiddel- 



   lijk een arts op te zoeken. 

 


