HW30 Warmte Horloge
Omschrijving
1.
2.
3.
4.
5.

Werking
Selectie
Modus

Start/stop [start/stop]
Mode [modus]
Recall [Opvragen]
Lap/Split [Ronden/sectie]
LCD scherm

Voorzichtigheid
 Dit apparaat is geen stuk speelgoed en moet buiten het bereik van
kinderen blijven.Het bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine delen
die de kinderen konden slikken.Voor het geval dat een kind één van
deze doorslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
 Laat de batterij en het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen; Dit
kan voor kinderen gevaarlijk zijn als zij het als speelgoed gebruiken.
 Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt zal
worden, verwijder dan de batterij om lekkage te voorkomen.
 De verlopen of beschadigde batterijen kunnen irritatie veroorzaken bij
contact met huid.Gebruik daarom altijd, geschikte handschoenen in
deze situatie.
 Zie dat de batterij niet wordt kortgesloten.Werp een batterij niet in een
brand.
Vervangen van de batterij
U, als eindgebruiker, bent U juridisch verbindend (de
verordening van de Batterij) om alle gebruikte batterijen en
accumulatoren terug te keren; de verwijdering in het
huishoudenhuisvuil is niet toegestaan!
U kunt uw gebruikte batterijen/ accumulatoren kosteloos
overhandigen op de inzamelingspunten binnen uw
gemeenschap of waar batterijen/ accumulatoren worden
verkocht!
Verwijdering:
Volg de geldige wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwijdering
van het apparaat aan het eind van zijn levenscyclus
Verwijder de schroeven uit de rug van het horloge en open de eenheid en
het batterijcompartiment.
De batterij is een rond knop cel type CR2032.
Door een batterij te verwijderen en te vervangen zullen alle instellingen
verloren gaan.
Zorg ervoor dat de pakking goed is geplaatst voordat de deksel geplaatst
en aangedraaid wordt.
Specificaties
Nauwkeurigheid (klok)
Nauwkeurigheid (RH)
Nauwkeurigheid (Temp)
Temperatuur
Resolutie
Update Rate
Wamte index
Lucht vochtigheid
geheugen
Ronden teller
Batterij
Afmetingen
Gewicht

±5 seconden / 24 uur
±5% (33 tot 75% RV), ±7% (1 tot
32% en 76 tot 99% HG)
±3°F (1.5°C)
14 tot 122°F (-10 tot 50°C)
0.1/ 1o C of F
5 seconde in warmte index modus, 2
minuten in ander modussen
70 tot 122°F (22 tot 50°C)
1 to 99% RV
30 ronden/30 ronden optel
geheugen.
99 ronden
CR2032
3.1x2.6x0.8" (79x66x23 mm)
3 oz. (85 g) met batterij

De HW30
warmte horloge
heeft zes
verschillenden
modussen.
Druk de Mode
knop in om van
mode te
verwisselen.
De HW30 zal voor 2minuten in de warmte index modus blijven en dan terug gaan naar
de klok modus.

Tijd Datum modus
De tijd datum laat de huidige tijd zien, dag van de week,
datum en maand.
Ook is het alarm en warmte index indicators aangegeven
als deze geactiveerd zijn.

Tijd en datum instellen
Druk en houd de RECALL knop in voor 3
seconden om de tijd en datum in te stellen.
Druk de knop START in voor nul seconden.
Druk de knop LAP in om de minuten te selecteren,
en druk START in om de minuten te wijzigen.
Druk de knop LAP in om de uren te selecteren, en
druk START in om de uren te wijzigen.
Druk de knop LAP in om de minuten te selecteren, en druk START in om de minuten
te wijzigen.
Druk de knop LAP in om de jaren te selecteren, en druk START in om de jaren te
wijzigen.
Druk de knop LAP in om de maanden te selecteren, en druk START in om de
maanden te wijzigen.
Druk de knop LAP in om de datum te selecteren, en druk START in om de datum te
wijzigen.
Druk de knop LAP in om de 12H/24H te selecteren, en druk START om de 12/24H te
wijzigen.
Druk de knop RECALL in om de tij.
De HW30 zal terug gaan naar de weergave modus na 30 seconden geen activiteit.

INSTELLEN VAN DE GROOTHEDEN.
Van het de warmte index modus scherm, Druk de Lap knop in om de
grootheden te wijzigen.(°F of °C)
WARMTE INDEX MODUS
In de warmte index modus van de HW30 wordt de relatieve vochtigheid en de
temperatuur weergegeven (in
°F of °C).
Het gebruiken van deze twee
uitlezingen, HW30 berekent en
toont ook de warmte Index.

WARMTE INDEX ALARM
INSTELLEN
Het HW30 warmte Horloge
heeft een instelbaar wamte
index alarm.
Het Horloge zal een
waarschuwingssignaal van 20
seconden geven als het niveau wat door de gebruiker is ingesteld is bereikt.

Het instellen van het alarm
In de index modus, druk en houd de RECALL knop voor minimaal 3 seconden vast
Druk de START knop in om naar boven te gaan en de LAP knop om naar beneden te
gaan
Druk de RECALL knop in om te bewaren en weg te gaan, of druk de START knop in
als het alarmniveau al is bepaald

Het alarm kan worden tegengehouden door willekeurig één van de vier knoppen in te
drukken.

STOPWATCH MODUS
Voordat U deze modus
gaat gebruiken moet u er
zeker van zijn dat hij
teruggezet is op
0.00.00.00.
De HW30 horloge heeft de
mogelijkheden dat het
opnemen van de tijd op
evenementen of trainingen
wordt vergemakkelijkt en
het leuker maakt.
1. Ronden indicator
De ronden indicator
knippert om de ronden
voortgang te laten zien, tot
99 ronden.
Wanneer de LAP knop
wordt ingedrukt, de ronden
indicator en rondetijden
worden weergegeven (in de
bovenste lijn) en die blijven
voor 10 seconden in beeld
voor dat de nieuwe ronden
wordt weergeven.
In het onderste deel wordt
altijd de cumulatieve tijd
weergegeven
2. Snelste / langzaamste /
gemiddelde ronde geheugen
Als de meting is gedaan, druk de RECALL knop in om de snelste,
langzaamste en gemiddelde rondetijden te zien.
(gebaseerd op 99 ronden)
Dan druk de START knop in
om individuele rondetijden te
herzien.
(30 ronden)
De rondetijden worden boven
in het scherm getoond.
De sectie tijden worden onder
in het scherm getoond.
3. Geheugen
Het HW30 Horloge heeft een
geheugen dat 30 rondes of
secties kan opslaan.
STOPWATCH SECTIE
MODUS
Voordat U deze modus gaat
gebruiken moet u er zeker van
zijn dat hij teruggezet is op
0.00.00.00.
De HW30 horloge heeft de
mogelijkheden dat het
opnemen van de tijd op
evenementen of trainingen
wordt vergemakkelijkt en het
leuker maakt.
1. Sectie tijd indicator
Wanneer SPLIT knop is
ingetoetst, de sectie indicator

en sectie tijd weergave (boven in het scherm) zullen blijven staat om de
indicatie te maken van de Sectie tijd.
In het onderste deel wordt altijd de cumulatieve tijd weergegeven.
2. Snelste / langzaamste / gemiddelde ronde geheugen
Als de meting is gedaan, druk de RECALL knop in om de snelste,
langzaamste en gemiddelde rondetijden te zien.
(gebaseerd op 99 ronden)
Druk vervolgens op de START knop om de sectie tijden weer te geven.
(30 secties)
Sectie tijd wordt weergegeven in de onderkant van het scherm.
De rondetijden worden weergegeven in de bovenkant van het scherm.
3.
Geheugen
Het HW30 Horloge heeft een geheugen dat 30 rondes of secties kan
opslaan.
TIMER MODUS
De HW30
Timer
modus is
een zelf instelbare aftel
timer.
De maximale afteltijd is 9
uur, 59 minuten en 59 sec.
De minimale afteltijd is 1
seconde.
Druk de knop start in om
het aftellen te beginnen
Druk de Stop knop in om
het aftellen te stoppen
De timer telt de vooraf
ingestelde tijd af.
Het horloge zal een hoorbare waarschuwing geven
tijdens de laatste 5 seconden van de aftelprocedure.
De aftelprocedure zal zich herhalen tot dat de gebruiker
het stopt.
De aftelprocedure zal zich opeenvolgend herhalen en de
tijdopnemer telling zal alle metingen tellen.
Het alarm kan worden tegengehouden door willekeurig
één van de vier knoppen in te drukken

ALARM MODUS
Het alarm
zal afgaan
voor 30
seconden.
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