
Instellen plashorloge R16 

OPLADEN BATTERIJ 

Steek het witte koppelstukje in een usb poort 

van de computer en stop het binnenwerk van 

het horloge in het koppelstukje. Als deze goed 

is geplaatst, gaat het horloge direct oplichten.  

Opmerking over het instellen: Let goed op 

wanneer de knop kort en wanneer deze lang 

moet worden ingedrukt terwijl de cijfers en/of 

letters in beeld zijn. 

TIJD INSTELLEN 

1. Druk kort op de knop en de ingestelde tijd 

verschijnt. 

2. Druk nogmaals als de tijd in beeld is en 

houdt deze ingedrukt totdat het cijfer 12 

of 24 begint te knipperen. U kunt nu 

kiezen tussen 12- of 24-uurs 

tijdsweergave. Bevestig de gewenste 

weergave door het knopje lang ingedrukt 

te houden totdat de uren gaan knipperen. 

3. Druk kort op het knopje tot het juiste uur 

en bevestig door het knopje lang 

ingedrukt te houden totdat de minuten 

beginnen te knipperen. 

4. Druk kort op het knopje tot de gewenste 

minuten er staan en bevestig door het 

knopje lang ingedrukt te houden totdat de 

juist ingestelde tijd verschijnt.  

EERSTE ALARM INSTELLEN 

1. Druk 3x kort op de knop zodat AL 

verschijnt. Druk dan het knopje lang in 

totdat A1 - - verschijnt (Alarm 1). Druk de 

knop weer lang in totdat de streepjes 

beginnen te knipperen. Druk kort op de 

knop en er staat A1On en houdt de knop 

lang ingedrukt totdat het uur begint te 

knipperen. 

2. Druk kort op de knop tot het gewenste uur 

en druk lang op de knop om deze te 

bevestigen. Nu knipperen de minuten. 

Druk kort op de knop tot de gewenste 

minuten er staan en bevestig deze door de 

knop lang ingedrukt te houden. A1On 

verschijnt en het eerste alarm staat 

ingesteld.  

TWEEDE ALARM INSTELLEN 

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-

lang-kort-kort. U ziet dan A2--. 

2. Druk lang op de knop totdat de streepjes 

gaan knipperen. Druk kort op de knop en 

er staat A2On en houdt de knop lang 

ingedrukt totdat het uur begint te 

knipperen.  

3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur 

en druk lang op de knop om deze te 

bevestigen. Nu knipperen de minuten. 

Druk kort op de knop tot de gewenste 

minuten er staan en bevestig deze door de 

knop lang ingedrukt te houden. A2On 

verschijnt en het tweede alarm staat 

ingesteld.  

DERDE ALARM INSTELLEN 

1. Druk achtereenvolgens: kort-kort-kort-

lang-kort-kort-kort-kort. U ziet dan A3--. 

2. Druk lang op de knop totdat de streepjes 

gaan knipperen. Druk kort op de knop en 

er staat A3On en houdt de knop lang 

ingedrukt totdat het uur begint te 

knipperen.  

3. Druk kort op de knop tot het gewenste uur 

en druk lang op de knop om deze te 

bevestigen. Nu knipperen de minuten. 

Druk kort op de knop tot de gewenste 

minuten er staan en bevestig deze door de 

knop lang ingedrukt te houden. A3On 

verschijnt en het derde alarm staat 

ingesteld.  

INSTELLEN ALARM 4 TOT EN MET 16  

Herhaal dit proces tot alle gewenste alarmen 

zijn ingesteld. Dit zijn er maximaal 16. Indien u 

het gewenste aantal alarmen heeft ingesteld 

laat u de overige alarmen op twee streepjes 

staan. Een alarm wordt alleen geactiveerd als 

deze op ON gezet is. 

 



INSTELLEN TRIL OF GELUIDALARM 

Druk 4x kort op de knop zodat EF-1 verschijnt. 

Dit betekent dat het geluidalarm staat 

ingeschakeld. Wilt u liever trilalarm? Druk de 

knop lang in totdat -1 begint te knipperen. 

Druk kort op de knop en er staat EF-2. Het 

trilalarm is ingesteld. 

COUNTDOWN FUNCTIE 

Hou bij een zwart scherm de knop lang 

ingedrukt. U krijgt CD30, waarbij de 30 (van 30 

minuten) knippert. Door kort op de knop te 

drukken krijgt u achtereenvolgens CD60, 

CD90, CD2h (2 uur), CD3h en CDof (count 

down uit). Bevestig de gewenste instelling 

door lang op de knop te drukken.  

Het aftellen begint steeds automatisch 

opnieuw. Druk bij een zwart scherm kort op de 

knop en u ziet de status van het aftellen van 

de ingestelde tijd. Het tril of geluidsalarm bij 0 

komt alleen indien het horloge wordt 

gedragen! Niet als het ergens los ligt.  

Zet de instelling op CDof als u geen count 

down meer ingesteld wilt hebben. 

HOE VOL IS DE BATTERIJ? 

Druk 2x kort op de knop en u ziet hoeveel 

procent de batterij nog bevat. 100 is vol. 0 is 

leeg. Laad de batterij op tijd op, zodat de 

instellingen in het geheugen bewaard blijven. 

HORLOGEBANDJE GOED BEVESTIGEN 

Op het uiteinde van het horlogebandje zit een 

verhoging en die past precies in het gaatje van 

het siliconen gespje. Hierdoor zit het bandje 

extra goed bevestigd. 

WATERDICHT 

Het horloge is spatwaterdicht en kan prima 

tegen regen, handen wassen en douchen. Met 

het horloge zwemmen of in bad gaan wordt 

afgeraden. 
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