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 ■ Ga naar het menu  f Druk op .

 ■ Selecteer de functie  f  Druk op  of .

 ■ Valideren  f Druk op .

 ■ Keer terug naar het menu  f Druk op .

Dit model beschikt over een afteller met 4 afzonderlijke tijden 
om een opgesplitst werk uit te voeren om de uithouding en uw 
prestaties te verbeteren.

WARM UP Verwarmingstijd
RUn Versnellingstijd
Rest Vertragingsitijd
RePeAt Aantal herhalingen van RUn + Rest
Cool Hersteltijd

 ■ Selecteer de functie TIMER, zie 3 .

 ■ De afteltijd instellen  f Druk op  en volg de 

intuïtieve hulp zie 1
 ■ Starten  f Druk op .

 ■ Zet op pauze.  f Druk op .

 ■ Reset  f Druk op .

 ■ Keer terug naar het menu  f Druk op .

 ■ Selecteer de functie CHRONO, zie 3 .

 ■ Start de chronometer  f Druk op .

 ■ Zet op pauze.  f Druk op .

 ■ Reset  f Druk op .
 ■ Geef het uur weer de chrono 

gestart
 f Druk op .

 ■ Neem een gemiddelde tijd 
(sPlIt)

 f Druk op .

 ■ Keer terug naar het menu  f Druk op .

 ■  Om uw product te starten, drukt u op een van de knoppen 
gedurende 5 seconden.

 ■  Volg de hulp op het scherm, zie 1 , om het uur en de 
datum in te stellen.

Gebruik van de aftelling
(TIMER)

Alarm (ALARM) 
vanuit het scherm "uur"

Instellingen (SET)
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 ■  Het uur van het alarm tonen  f Druk 2 keer op .

 ■  Het uur van het alarm 
instellen. 

 f Druk 2 keer op  

vervolgens op .

 ■ Volg de intuïtieve hulp op het scherm, zie 1
ON = geactiveerd of OFF = uitgeschakeld 
Het uur en de minuten instellen
De instelling van het uur van het alarm is ook toegankelijk in 
de functie set (zie 7 )

 ■  Het alarm stoppen  f  Druk op een van de 
knoppen.

 ■ Selecteer de functie SET, zie 3 .
 ■  Kies het in te stellen 

onderdeel  f Druk op  of .

 ■ Valideer de selectie  f Druk op .
TImE =  instelling van het uur

foRMAt = formaat ; hoUR = uur; MInUte = minuut
dATE = instelling van de datum

YeAR = jaar ; Month = maand ; DAY = daag
ddMM = daag maand ; MMdd = maand daag

AlARm =  instelling van het uur van het alarm
TImER = rinstelling van de afteltijd

 ■ Volg de hulp op het scherm, zie 1 , om de 
informatie in te stellen.
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Het vervangen van de batterij: ga naar het verkooppunt waar u het product heeft gekocht. Wanneer u 
de batterij zelf vervangt beschadigt u mogelijk het product en tast u de waterdichtheid aan. Bovendien 
vervalt de garantie. De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de opslagduur in de winkel en 
de manier waarop u het product gebruikt.

Horloge ontworpen om de weerstand tegen schokken te verhogen bij normaal sportief gebruik, volgens 
de ISO1413-norm. Elke val of blootstelling aan een hevige schok kan leiden tot een defect of breuk 
van het horloge.

Het symbool "doorkruiste vuilnisbak" betekent dat dit product en de batterijen erin niet weggegooid 
mogen worden met het huisafval. Ze maken deel uit van een specifiek sorteerproces. Werp de 
batterijen evenals uw elektronisch product aan het einde van de levensduur in een daarvoor bestemde 
container teneinde deze te recyclen. Deze recycling van uw elektronisch afval zal het milieu en uw 
gezondheid beschermen. Breng uw batterijen naar een verzamelpunt voor recycling.

Product met 2 jaars garantie bij normaal.

Het volgende valt buiten de garantie: 
•  schade die te wijten is aan verkeerd gebruik, aan het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen bij gebruik aan ongelukken, aan 

onjuist onderhoud of aan een commercieel gebruik van het apparaat. 
• schade die is ontstaan na een reparatie door een niet door DECATHLON erkende reparateur. 
• batterijen of behuizingen die scheuren, barsten of tekenen van schokken vertonen.

De Swip Analog M, Swip Digital, A 300 M Swip, A 300+ M Swip, W 500 M Swip, W 500+ M Swip, W 700 XC M Swip horloges zijn 
uitsluitend compatibel met de horlogebandjes STRAP M met het Swip System.
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 ■ Vanuit het scherm "uur"  f Druk op .

 ■ Vanuit alle andere 
schermen

 f Druk gedurende 3 
seconden op 

 ■ De datum aan het scherm 
"uur" toevoegen

 f Druk op .

 ■ Keer terug naar het menu  f Druk 2 keer op .
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