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VibraLITE 3 
 
Horlogefuncties 
 
Dubbele uuraanduiding. 
 
Digitale aanduiding ( naar keuze 12 of 24 uren). De 2de aanduiding kan gebruikt worden 
voor reizen in verschillende tijdzones. 
 
2 Alarmfuncties 
 
Wekker of dagelijkse herinnering op het ingestelde uur. 
 
Geluidssignaal 
 
Kort geluidssignaal op het uur. 
 
Displayverlichting 
 
Automatische verlichting van de display. 
Het display licht automatisch op na krachtige bewegingen van de pols. 
 
Chronometer 
 
Aanduiding tot op één honderdste van een seconde. 
 
Klok met aftelling en herhaling van het signaal 
 
Ideaal voor herinneringen (medicatie, sport, enz.). Maximum regeling is 23 u 59 min 59 
sec. 
 
Functie Reset ( op 0 zetten ) 
De toetsen MODE, START/STOP en LAP/RESET tegelijk ingedrukt houden tot de 
display uitgaat. Deze toetsen loslaten. Het horloge duidt nu 12:00 AM aan, alle functies 
zijn uitgeschakeld. De datum duidt 1 januari aan en op de display verschijnt MO voor 
maandag. 
 
Displayaanduiding 
Het polshorloge VibraLITE 3 heeft 6 verschillende aanduidingen. 
 
Uur/Datum Chronometer  Tweede Uuraanduiding  1ste Alarm 
 
2de Alarm Klok met aftelling 
 
Bij het indrukken van de MODE toets kan er een selectie gemaakt worden van de 
verschillende display aanduidingen, in de volgorde zoals hierboven vermeld. 
 
Druk verschillende malen na elkaar op de toets MODE om u gewoon te maken aan de 
verschillende display aanduidingen alsook aan de symbolen. 
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Instellen van uur en datum 
 

1. Vergewist u ervan dat het display het uur en de datum afficheert. Indien niet, 
druk verschillende malen na elkaar op de toets MODE, totdat het uur en de 
datum aanduiding op het display verschijnen. 

2. Houd de toets LAP/RESET ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen. 
Bij het indrukken van de toets START/STOP worden de seconden op 0 gezet. 
(00 op de display). 

3. Bij het indrukken van de toets MODE beginnen de uren te knipperen. Stel het uur 
in via de toets START/STOP. Opgelet: Indien u de 12-uren aanduiding ingesteld 
hebt dan verschijnt er een klein symbool (PM) links op de display om de 
namiddag en avond aan te duiden. Houd hier rekening mee bij de instelling van 
het uur. 

4. Bij het nogmaals indrukken van de toets MODE knipperen de minuten. Stel de 
minuten af door de toets START/STOP in te drukken. 

5. Na nogmaals de toets MODE ingedrukt te hebben, kan de tijdsaanduiding 
ingesteld worden in 12 uur of 24 uur. Instellen via de toets START/STOP. 

6. Indien u nu de toets MODE indrukt, dan verschijnt de datumaanduiding al 
knipperend, links bovenaan het display. Stel de datum (van 1 tot 31) in met de 
toets START/STOP. 

7. Na de datum (dag) kan u de maand instellen door nogmaals op de toets MODE 
te drukken. Stel de maand in (van 1 tot 12) via de toets START/STOP. 

8. Nu kunt u nog de dag van de week instellen door nogmaals de toets MODE in te 
drukken. Stel de dag in met de toets START/STOP 

9. Nu kunt u de toets LAP/RESET indrukken die een einde maakt aan het instellen 
van uw horloge. 

 
Door LAP/RESET in te drukken onderbreekt u het instellen van het horloge. Al hetgeen 
u eerder wijzigde wordt opgeslagen door LAP/RESET in te drukken en het instelmenu te 
verlaten. 
 
Instellen van de alarmfuncties 
 
Voor het instellen van 2 alarmfuncties dient volgende procedure gevolgd te worden. 

1. Druk de toets MODE zo vaak in tot het 1ste (A1) of 2de (A2) alarm tijdstip 
oplicht. 

2. Hoe de toets LAP/RESET ingedrukt tot de uren beginnen te knipperen. Stel 
het uur in via de toets START/STOP. Indien uw horloge ingesteld werd op de 
12-uur modus dan dient het symbool PM op uw display te verschijnen. 

3. Indien u nogmaals op de MODE toets drukt, knipperen de minuten en kan u 
deze instellen door op de toets START/STOP te drukken. 

4. Door op de toets LAP/RESET te drukken wordt de procedure van het 
instellen van het alarm beëindigd. Boven het ingestelde alarmuur staat het 
symbool ALM1 of ALM2 onderlijnd. Dit duidt aan dat het alarm geactiveerd 
werd. 
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Aan- en uitzetten van het alarm en van het uursignaal 
 
Om het eerste alarm (A1) aan- of uit te zetten, dient het aangeduid te zijn op het display. 
Idem dito voor het 2de (A2) alarm. 

1. Druk verschillende malen op de toets MODE totdat de gewenste alarmtijd op 
uw display verschijnt. 

2. 3 regelingen zijn mogelijk door middel van de toets START/STOP (ALM1, 
chime, ALM1 en chime). Indien de symbolen ALM1 en chime onderlijnd zijn 
op het display, dan is het eerste alarm en het uursignaal actief. 
Het uursignaal kan in- of uitgeschakeld worden op beide alarmtijdsindelingen. 
Indien het uursignaal actief is, zal er een korte vibratie en/of een geluidspiep 
het ingestelde uur aangeven. 
 

Regeling van de wekmodus 
 

1. Druk op de toets MODE tot het uur en de datum op het display verschijnen. 
2. Kies tussen volgende keuzemogelijkheden via de toets START/STOP 
Vibratie ingeschakeld - Geluidspiep ingeschakeld - Vibratie en geluidspiep 
ingeschakeld - Vibratie en geluidspiep uitgeschakeld. 
 
De wekfunctie stopt automatisch na 20 seconden. Na het indrukken van eender 
welke toets wordt de wekfunctie stop gezet. 
Opmerking: Om na te gaan welke wekmodus actief is (vibratie en/of geluidspiep) 
druk op de toets MODE. Een korte vibratie op geluidspiep wordt gevoeld of gehoord. 
 

Regeling van de klok 
 

1. Druk op de toets MODE tot de klok op uw display verschijnt. 
2. Houd de toets LAP/RESET ingedrukt tot de seconden beginnen te knipperen. 

Stel de seconden (van 0 tot 59) in, door op de toets START/STOP te 
drukken. 

3. Door op de toets MODE te drukken beginnen de uren te knipperen. Stel de 
uren (0 tot 23) in door op START/STOP te drukken. 

4. Indien u nu nogmaals op de toets MODE drukt, beginnen de minuten te 
knipperen. Stel de minuten (0 tot 59) in met de toets START/STOP. 

5. Door op de toets LAP/RESET te drukken wordt de regeling van de klok 
beëindigd. 

 
Opstarten van de klok 
 
Door de toets START/STOP in te drukken wordt het aftellen van de klok gestart. 
Een bijkomende druk op de toets START/STOP stopt het aftellen. Door nogmaals 
START/STOP in te drukken wordt de aftelling voortgezet. 
Opmerking: Is de klokinstelling langer dan 10 minuten dan wordt iedere 5 minuten een 
korte vibratie gegeven dat de klokfunctie actief is. 
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Herhaling van de aftelfunctie van de module klok 
 
Als bij het aftellen de waarde « 0 » bereikt wordt, wordt de aftelling automatisch 
herhaald. Om dit te vermijden dient de knop START/STOP tweemaal na elkaar 
ingedrukt te worden. 
Een onderbroken aftelling kan voortgezet worden door nogmaals op de toets 
START/STOP te drukken, indien de aftelfunctie op het display vermeldt staat. 
 
Chronometer 
 

1. Druk achtereenvolgens op de toets MODE tot de chronometer op het display 
verschijnt. 

2. Om met chronometreren te starten, druk op START/STOP. Bovenaan op het 
display verschijnt een knipperend symbool dat aangeeft dat de chronometer 
actief is. Om de chronometer stop te zetten, druk op START/STOP. Een 
bijkomende druk op deze toets zal het chronometreren voortzetten. 

 
Het chronometreren is beperkt tot 23 uren, 59 minuten en 59 seconden. 
Om de chronometer terug op 0 te zetten dient de toets START/STOP ingedrukt te 
worden gevolgd door een druk op toets LAP/RESET. 
 

Tussentijds chronometreren 
 

1. Start het chronometreren door de toets START/STOP in te drukken. 
2. Na toets LAP/RESET ingedrukt te hebben kan de tussentijd gelezen worden, 

intussen loopt de chronometer door (een knipperend symbool verschijnt 
bovenaan het display). 

3. Om terug te keren naar de gechronometreerde tijd, druk opnieuw 
LAP/RESET. 

4. Om de chronometer op 0 te zetten, eerst tijd opname stopzetten met 
STRAT/STOP gevolgd door een druk op de toets LAP/RESET. 

 
Regeling van het tweede uurrooster 
 

1. Druk achtereenvolgens op de toets MODE totdat het 2de uurrooster op het 
display verschijnt. 

2. Houd de toets LAP/RESET ingedrukt, tot de uren beginnen te knipperen. Met 
de START/STOP toets worden de uren ingesteld (In de 12-uur modus 
verschijnt het symbool PM op het display). 

3. Door op LAP/RESET te drukken wordt de procedure om het 2de uurrooster in 
te stellen beëindigd. 

 
Opgelet: alleen de uren kunnen gewijzigd worden. De minuten blijven gelijk aan de 
eerste, ingestelde uurregeling. 
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Verlichting van het display 
 
Na het indrukken van de toets « light » wordt het display verlicht, gedurende ongeveer 3 
seconden. 
 
Automatisch verlichting van het display 
 
Houd de toets « light » voor minstens 2 seconden ingedrukt, tot het symbool AUTO op 
het display verschijnt (net boven de seconden). Het display licht automatisch op, 
gedurende 3 seconden, na energieke bewegingen van de pols. 
Om deze functies uit te schakelen dient de toets « light » gedurende 2 seconden 
ingedrukt te worden. 
 
Opmerking: Om de levensduur van de batterijen te verlengen wordt de automatische 
verlichtingsfunctie, uitgeschakeld na 2 à 3 uren. 
 
Batterij 
 
Uw VibraLITE 3 werkt met een standaard lithiumbatterij van 3 Volt (CR2032). De 
levensduur van deze batterij hangt af van het gebruik. Indien u vaak gebruik maakt van 
de trilfunctie en de verlichting van het display, dan zal uw batterij, merkelijk, minder lang 
meegaan. 
 
Waarschuwing 
 
De indicatie « WATER 30M RESIST » duidt aan dat het horloge geschikt is voor 
normaal, dagelijks gebruik (douche, auto wassen, zweet, etc.…). 
Dit horloge is niet geschikt om te gebruiken bij watersporten. 
 
 
 


