GEBRUIKERSHANDLEIDING

TIJD INSTELLEN

Lorem ipsum

Standard

TOUCH / FUN

INSTELLEN

INSTELLEN
ABC

1. 2.
minuten
uren

START

START
ABC

A: Normale positie van de kroon
C: Positie voor tijdsinstelling
Trek aan de kroon tot deze in positie C
staat en draai met de klok mee of er tegenin om de tijd in te stellen. Druk de kroon
terug naar positie A wanneer het instellen
is voltooid.

Trek aan de kroon tot deze in stand 2 staat
om de tijd in te stellen. Draai langzaam
om de minuten te corrigeren. Draai snel
om de uren te corrigeren. Druk de kroon
terug als het instellen is voltooid.
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DAG/DATUM INSTELLEN

OPNIEUW INSTELLEN

STANDARD

TOUCH / FUN
INSTELLEN

TEST / OK
ABC

5 sec.

INSTELLEN WIJZER/+UUR

START
ABC

1. 2.

Ga naar 12

trek
binnen
5 sec.

INSTELLEN WIJZER/+MINUTEN

Om de datum in te stellen trek je aan de
kroon tot deze in positie B staat en draai
je hem tegen de klok in. Draai de kroon
met de wijzers van de klok mee om de dag
van de maand in te stellen. Eenmaal klaar
met het instellen druk je de verstelknop
terug naar positie A.

1. 2.

Ga naar 12

GO

Druk de kroon 5 seconden in. Als beide
wijzers naar 12 uur gaan, is de test ok.
Druk nog een keer op de kroon en de
wijzers gaan terug naar de tijd.
Als de wijzers niet precies op 12 uur
staan, trek je de kroon naar positie 2.
Draai met de klok mee om de uurwijzer in
te stellen. Draai tegen de klok in om de
minutenwijzer in te stellen. Druk de kroon
terug en de wijzers draaien terug om de
tijd weer te geven.
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LOOMI-FUNCTIE: SCHERM

POP

TOUCH LOOMI
RAAK JE SWATCH AAN

ERIN DRUKKEN

LOOMI ON

~4 sec.

LOOMI

UITWIPPEN

LICHT-FUNCTIE
Indrukken

AAN KLEDING BEVESTIGEN

Opmerking: Draag je Swatch
gewoon in het bandje of wip
hem eruit en bevestig hem aan
je kleren.
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TOUCH ALARM
ALARMTIJD BEKIJKEN

ALARM AAN/UIT
uit

n

aa

~4 sec.

…VERANDER AAN/UIT
uit

Raak je Swatch aan.
De wijzers geven 4 sec. de alarmtijd aan.

n

aa

RECENTE ALARMTIJD BEKIJKEN
1. 2.

ALARM STOPPEN

…ALARM INSTELLEN
1. 2.

Raak de Swatch aan om het alarm te
stoppen.

START

Alarm aan of uit zetten en alarmtijd
instellen.
Druk op kroon en de wijzers gaan naar de
huidige stand (aan/uit). Druk nog een keer
op de kroon om de stand te wijzigen.
Trek aan de kroon en stel deze in op positie
1 en de wijzers gaan naar de meest recente
alarmtijd. Draai aan de kroon om een
nieuwe alarmtijd in te stellen (lanzaam
draaien = minuten, snel = uren).
Druk de kroon terug en beide wijzers
draaien naar de huidige tijd en het alarm
staat “aan”.
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TOUCH GAME
ALARM DEMO

2 sec.

Druk de kroon 2 seconden in om de
alarmdemo te starten.

Raak je Swatch aan.

Druk nogmaals op de kroon om te stoppen.

De wijzers komen samen bij 12 uur en roteren minstens één hele draai.
Belangrijk: als de wijzers AANUIT niet juist worden weergeven
(alarmstand) moet het Touch
Alarm worden ingesteld (bijv. na
het verwisselen van batterijen of
een harde klap).

Belangrijk: Als de wijzers niet
precies op 12 uur staan, moeten
ze opnieuw worden ingesteld.

~4 sec.
„Wijzers stoppen per ongeluk en tonen
de resultaten van je spel gedurende een
paar seconden...
... daarna draaien de wijzers terug naar
de huidige tijd.“
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SCUBA-FUNCTIE: VERSTREKEN TIJD

INSTELLEN

AFLEZEN

De instelring gebruiken
Om de starttijd en de duur van een activiteit in te stellen, breng je de markering op
de instelring op één lijn met de minutenwijzer. Het opnemen van de tijd begint op het
tijdstip dat door de markering wordt aangegeven. De verstreken tijd wordt aangegeven
door de minutenwijzer die naar een nummer op de instelring wijst.

WAARSCHUWING
BELANGRIJK: Na onderdompeling in zout
water moet de Scuba 200 Chrono altijd
worden afgespoeld met zoet water.
LET OP: De Irony Scuba 200 Chrono is
geen professioneel duikhorloge.
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