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Garonne

Druk op knop B om de achtereenvolgens de volgende functies te activeren: tijd,datum, alarm,
chronograaf en timer.
1.Verstellen van wereldtijden:
Druk knop A in om verschillende wereldtijden te bekijken.(vooruit)
Druk knop C in om verschillende wereldtijden te bekijken (terug)
2.Tijd instellen:
Houd knop C enige tijd ingedrukt, totdat “on” of “of” begint te knipperen. Dit geeft de zomer- of
wintertijd aan. Tijdens de zomertijd moet deze op “on” staan. Wanneer nu op knop C gedrukt
wordt, gaan achtereenvolgens de seconden, minuten, uren en 24-uursindicatie knipperen.
Deze kunnen met knop A versteld worden.
3. Datum verzetten:
Druk knop B eenmaal in ,dan knop C ingedrukt houden tot datum in het onderste venster gaat
knipperen. Knop C schakelt tussen de verschillende instelopties, knop A verandert deze.
4.Alarm instellen:
Druk knop B 2x in, dan knop C enige tijd ingedrukt houden. Wanneer “on” of “of” knippert, kan
met knop A het alarm resp. aan of uit gezet worden. Wanneer nogmaals op C wordt gedrukt,
kan de tijdszone waarin men zich bevindt ingeschakeld worden. Hierna kan nogmaals op C
gedrukt worden, om te schakelen tussen uren en minuten. Deze zijn te verstellen met knop A
5.Chronograaf:
Druk knop B 2 X in om chronograaffunctie te activeren. Via knop A wordt de chronograaf
gestart en gestopt. Via knop C wordt chronograaf op nul gezet. Tussentijden zijn te meten door
tijdens het lopen van de chronograaf op knop C te drukken. De tijd is nu af te lezen, en gaat
naar de volgende tussentijd door nogmaals op C te drukken.
6.Timer instellen:
Druk knop B 4X in om timer te activeren. Knop C kan dan gebruikt worden om het gewenste
aantal minuten in te stellen. Knop B activeert de timer. Deze zal dan teruglopen tot 0, om
vervolgens een alarmsignaal te laten horen.

