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ANALOGE CHRONOGRAAF  
Art.nr. 27546 

GEBRUIKSAANWIJZING  

 

OPMERKING:  

1: Uurwijzer 2: Minutenwijzer 3: Secondewijzer  

4: Chronograaf secondewijzer 5: Chronograaf minutenwijzer 6: 24 

uur-wijzer  

7: Knop A (Start /Stop) 8: Knop B (Reset) 9: Kroon in normale positie  

10: Kroon in de eerste positie (Datum instellen) 11: Kroon in tweede 

positie (tijdinstelling) 

 

Tijdinstelling: 

1) Trek de kroon uit tot de tweede klikpositie (zie 11). 

2) Draai de kroon om de uur- en minutenwijzer in te stellen. 

3) Druk de kroon terug in de normale positie om de tijd te laten lopen. 

Opmerking --- Wanneer de kroon naar de tweede positie wordt 

getrokken terwijl de stopwatch wordt gestart, zullen de wijzers van de 

stopwatch blijven bewegen. Dit is geen storing. 

 

Datuminstelling: 



1) Trek de kroon uit tot de eerste klikpositie (zie 10). 

2) Draai de kroon met de klok mee voor de datuminstelling. Stel de 

datum niet in  

tussen 09.00 PM en 03.00 AM omdat dit een storing veroorzaakt. 

3) Druk de kroon terug in de normale positie om de tijd te laten lopen. 

 

Stopwatch / chronograaf gebruiken: 

 

1) Druk op knop A om de timing te starten. 

2) Druk op knop A om de timing te stoppen. 

3) Druk op knop B om opnieuw in te stellen. 

 

De gestopte timing zien terwijl stopwatch/chronograaf  

blijft lopen: 

1) Druk op knop A om de timing te beginnen 

2) Druk op knop B om de timing te stoppen, u kunt u dan de gestopte tijd 

zien, maar nu loopt de stopwatch/chronograaf nog 

3) Druk nogmaals op knop B om terug te gaan naar het normaal lopen 

van de stopwatch. 

4) Druk op knop A om de timing te stoppen. 

5) Druk op knop B om opnieuw in te stellen. 

 

De seconde- en minutenwijzer van de chronograaf opnieuw 

instellen: 

1) Trek de kroon uit tot de tweede klikpositie (zie 11) 

2) Druk op knop B totdat seconde- en minutenwijzers beide naar 60 

wijzen. 

3) Duw de kroon terug naar de normale positie om de tijd te beginnen. 

 

Type batterij: AG6 of SR920 of 371 
 

AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het  

huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien  

deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren.  

Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor  

gebruikte elektrische en elektronische apparaten. 

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH  

Elisabeth-Selbert-Straße 3 



40764 Langenfeld, Duitsland 

 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan  
het retouradres vermeld op uw factuur. 

 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek  
bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering 

van de apparatuur voorbehouden. 
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