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Timex®

Systeem Voor Snelheids + Afstandsmeting

Handleiding

Nu weet u het — Hoe ver? Hoe snel?
Met uw Timex® systeem voor snelheids- en afstandsmeting beschikt u nu
met een druk op de knop over nuttige, nauwkeurige en leuke informatie
over uw prestaties. Nu kunt u antwoorden op de zo belangrijke vragen,
“Hoe ver? Hoe snel?” 

• Snelheid — meet uw snelheid op een bepaald ogenblik,
uw gemiddelde snelheid en uw hoogste snelheid

• Afstand — meet de afstand die u hebt afgelegd. U hebt
nu uw eigen odometer

• Tempo — meet uw tempo op een bepaald ogenblik, uw
gemiddeld tempo en uw beste tempo

WAARSCHUWING: u bent er zelf voor verantwoordelijk om het Timex®

systeem voor snelheids- en afstandsmeting op een veilige manier te
gebruiken en om steeds volledig oog te hebben voor alle omstandigheden
en situaties die zich rondom u voordoen. Het aflezen van het Timex®

systeem voor snelheids- en afstandsmeting terwijl u in beweging bent, is
niet veilig en zou ertoe kunnen leiden dat u botst of een ander ongeval hebt
met schade of lichamelijke letsels voor uzelf of anderen als mogelijk
gevolg. Het Timex® systeem voor snelheids- en afstandsmeting is uitgerust
met geheugenfuncties waarvan u gebruik zou moeten maken om uw
snelheid en de afstand op te meten om ze later op te vragen.

LET OP: HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID DAT U DIT PRODUCT OP
EEN VOORZICHTIGE MANIER GEBRUIKT. DIT PRODUCT IS NIET BEDOELD
VOOR GEBRUIK IN SITUATIES WAARIN EEN EXACTE METING VAN DE
SNELHEID OF AFSTAND VEREIST IS. HET GPS-SYSTEEM WORDT DOOR
DE AMERIKAANSE OVERHEID BEHEERD EN ZIJ IS DAN OOK DE ENIGE
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE NAUWKEURIGHEID EN HET ONDER-
HOUD ERVAN. HET SYSTEEM IS ONDERWORPEN AAN WIJZIGINGEN DIE
DE NAUWKEURIGHEID EN DE PRESTATIES VAN ALLE GPS-TOESTELLEN
ZOUDEN KUNNEN BEÏNVLOEDEN.
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Het Timex® snelheids- en afstandshorloge ontvangt uw snelheid en de
afgelegde afstand en geeft de waarden meteen weer.

Hoe werkt het?
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De snelheids- en afstandsmeter
maakt gebruik van de informatie van
24 GPS-satellieten om uw snelheid
en de afgelegde afstand nauwkeurig
en continu te berekenen. Die
informatie wordt dan doorgestuurd
naar uw Timex® snelheids- en
afstandshorloge.

Zendontvangstapparaat
voor snelheid en
afstand

Timex® snelheids- en
afstandshorloge



187

Functies van het systeem voor snelheids- en
afstandsmeting
In combinatie met het zendontvangstapparaat voor snelheids- en
afstandsmeting hebt u zoveel meer:

• Snelheid — meet uw snelheid op een bepaald ogenblik,
uw gemiddelde snelheid en uw hoogste snelheid

• Afstand — meet de afstand die u hebt afgelegd
• Tempo —controleer uw tempo op een bepaald moment,

uw gemiddelde tempo en uw beste tempo
• Odometer — u hebt nu uw eigen odometer
• Automatische tijdcorrectie — GPS past de tijd aan voor

een grotere nauwkeurigheid

Nuttige toepassingen voor het systeem voor
snelheids- en afstandsmeting

• Tijd- en controlemodi: bekijk de gegevens over snelheid
en de afgelegde afstand

• Chronometer: bekijk de snelheid en de afstand voor een
gebeurtenis waarvan u de tijd meet

• Timer: bekijk de gegevens over snelheid en afstand die
accumulatief worden opgetekend terwijl de timer loopt

Sporthorlogefuncties
Het horloge is een uitstekend sporthorloge met:
• Tijd en datum
• Weergave van maand, dag en datum
• Uursignaal
• 12- of 24-uursweergave
• Twee tijdzones

Chronometer
• Geheugen voor 50- of 100-ondetijden
• Weergave van ronde- en tussentijden
• Tijden oproepen uit geheugen

Aftellende Timer 
• Aftellende timer met stop, herhaling of start van chronometer wanneer 

nul is bereikt

Alarm 
• Afzonderlijke alarmen voor elke dag, alleen op weekdagen en alleen in 

het weekend
•Herhaling van alarm na 5 minuten
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Een echt multi-sportsysteem
U kunt uw Timex® systeem voor snelheids- en afstandsmeting gebruiken
om nog meer plezier te beleven aan een hele reeks uiteenlopende sporten
in de open lucht:

• Lopen • Kanovaren
• Wandelen • Boottochten maken
• Voettochten maken • Fietsen
• In-line skating • Voetbal
• IJsschaatsen • Paardrijden
• Skiën • …en noem maar op!
• Zeilen
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INDIGLO 

MODE

START/STOP
OF

STOP/RESET
SET

SPLIT/RESET
SET

OF START/SPLIT

SPEED/DISTANCE
DISPLAY

De knoppen van het horloge

OPMERKING: de plaats van de knoppen en de benamingen verschillen
van model tot model.
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Gegevens weergeven
Wanneer u op ongeveer 2 meter van andere gebruikers van het systeem
staat, drukt u op de knop SPEED/DISTANCE DISPLAY [Snelheid/afstand
weergeven] om te beginnen met het weergeven van gegevens. Links
bovenaan in het display van het horloge verschijnt een golfsymbool.
Wanneer het zendontvangstapparaat nog satellieten aan het zoeken is,
verschijnt SEARCHING [Bezig met zoeken] op het horloge. Wanneer het
zoeken eenmaal voltooid is, kunt u de snelheids- en afstandsfuncties van
het horloge gebruiken.

In de modi Time [tijd], Chronograph
[chronometer], Timer [timer] en
Monitor [monitor] drukt u herhaaldelijk
op de knop SPEED/DISTANCE DISPLAY
[Snelheid/afstand weergeven] om de
informatie in deze volgorde te bekijken:
SPEED [huidige snelheid], AVERAGE
SPEED [gemiddelde snelheid],
MAXIMUM SPEED [hoogste snelheid],
PACE [tempo], AVERAGE PACE [gemiddeld tempo], BEST PACE [beste
tempo], DISTANCE [afstand].

De informatie wordt in elke modus onafhankelijk verzameld.

U kunt manueel de snelheids- en afstandsgegevens uitschakelen door de
knop SPEED/DISTANCE DISPLAY [Snelheid/afstand weergeven] 2 seconden
ingedrukt te houden.
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Het snelheids- en afstandshorloge gebruiken
Druk op MODE [modus] om de volgende modi in deze volgorde op te roepen:
Time of Day [klok] • Chronograph [chronometer] • Chronograph Recall
[chronometertijd oproepen] • Countdown Timer [aftellende timer] • Speed
and Distance Monitor [snelheids- en afstandsmeter] • Odometer
[odometer] • Alarm [alarm] • Options [opties] 
Automatische correctie en instellen van de tijd: 
Wanneer het horloge GPS-gegevens van het zendontvangstapparaat
ontvangt, corrigeert het systeem automatisch de tijd en de datum op basis
van de uiterst nauwkeurige tijd die door de GPS-satellieten wordt gebruikt.
• Indien u de klok van het horloge nog nooit hebt ingesteld, stelt het

systeem het horloge in op UTC (Greenwich Mean Time).
• Indien u de klok hebt ingesteld vóór u het zendontvangstapparaat de

eerste keer gebruikt, verandert het systeem de tijd naar UTC-tijd. U moet
de klok dan mogelijk aanpassen aan uw tijdzone.

• Indien u de klok hebt aangepast na het eerste gebruik van het
zendontvangstapparaat, blijven uw aanpassingen behouden en corrigeert
het systeem alleen de tijdafwijking die
is opgetreden sinds u het
zendontvangstapparaat voor het
laatste hebt gebruikt. (Als u uw
horloge bijvoorbeeld hebt ingesteld
om vijf minuten voor te lopen, dan
past het systeem de tijd zo aan dat
uw horloge exact 5 minuten
voorloopt.)
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Om tijdzone 1 in te stellen of aan te passen:
A. Druk op SET [Instellen]. Houd ingedrukt tot Set [Instellen] verschijnt.
B. Houd de knop nog steeds ingedrukt tot Set Time [Tijd instellen]

verschijnt. De waarde van de uren begint te knipperen. Druk op START
[Start] om de knipperende waarde aan te passen.

C. Druk op MODE [modus] om de volgende instellingen uit te voeren in
deze volgorde: MINUTES [minuten]; DAY OF THE WEEK [dag van de
week]; MONTH [maand]; DATE [datum]; 12- OR 24-HOUR FORMAT 
[12- of 24-uursweergave]; HOURLY BEEP ON/OFF [uursignaal aan/uit];
BUTTON BEEP WHEN PRESSED ON/OFF [bieptoon bij indrukken
knoppen aan/uit]. Het geselecteerde item knippert. Druk op START
[Start] om de waarde aan te passen. In de 12-uursweergave loopt u door
24 uur om van AM naar PM te gaan.

D. Druk op SET [Instellen] om de wijzigingen op te slaan en Set Time [Tijd
instellen] te verlaten

Om de weergave van de tijdzone te veranderen:
A. Druk op START [Start] om tijdzone 2 weer te geven. Laat de knop los

wanneer u tijdzone 2 slechts kort wilt bekijken.
B. Houd START [Start] gedurende 6 seconden ingedrukt om van tijdzone 2

de primaire weergave te maken.
C. Voer de hoger beschreven stappen A t/m D uit om tijdzone 2 in te stellen. 
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Opmerking: de seconden kunnen niet manueel worden aangepast.
Om de klok en de snelheid en afstand weer te geven:
Wanneer het zendontvangstapparaat werkt en u zich op ongeveer 2 meter
van andere gebruikers bevindt, drukt u op de knop SPEED/DISTANCE
DISPLAY [Snelheid/afstand weergeven] om te beginnen met de weergave
van gegevens. Druk herhaaldelijk op die knop om te selecteren welke
gegevens u wilt bekijken.

Chronometermodus (Chronometer of stopwatch)
De chronometer (Chrono) meet de tijd
van gebeurtenissen tot 100 uur. De
chronometer slaat het rondenummer, de
rondetijd, de tussentijd, de gemiddelde
snelheid, het gemiddelde tempo en de
afstand van elke gemeten ronde op in het
geheugen.
Een rondetijd is de tijd van een segment van een gebeurtenis. De tussentijd
is de totale tijd vanaf het begin van de gebeurtenis.
De gegevens die in de modus CHRONO [chronometer] worden
weergegeven voor gemiddelde snelheid, hoogste snelheid, gemiddeld
tempo, beste tempo en afstand zijn uitsluitend gebaseerd op informatie die
is ontvangen vanaf het ogenblik dat de chronometer is gestart.
U kunt naar andere modi gaan terwijl de chronometer loopt. In de gewone
tijdweergave verschijnt een chronometersymbool op het display om te
melden dat de chronometer loopt.
A. Druk op START [Start] om de tijdmeting te starten.
B. Druk op STOP [Stop] om de tijdmeting stop te zetten.
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C. Druk op START [Start] om de tijdmeting te hervatten OF
D. houd RESET [Terugzetten] ingedrukt wanneer de chronometer is

stopgezet om het display terug te zetten op nul.

Meten van tussen- en rondetijden
Opmerking. Op het display kan hetzij de rondetijd, hetzij de tussentijd
worden weergegeven. Druk op STOP [Stop] wanneer de chronometer is
teruggezet om te kiezen tussen de weergave van rondetijden of van
tussentijden.
A. Druk op START [Start] om de tijdmeting

te beginnen. Tijdens het meten van een
rondetijd, kan in het bovenste gedeelte
van het display de snelheid en de
afstand worden weergegeven wanneer
het zendontvangstapparaat werkt.

B. Druk op SPLIT [Tussentijd] om LAP
[rondetijd] en SPLIT [tussentijd] op te
slaan. De weergave van het hoofddisplay blijft onveranderd terwijl het
horloge voortgaat met het meten van het volgende segment. Na 10
seconden wordt opnieuw de ronde- of tussentijd weergegeven in het
hoofddisplay. Indien het horloge is ingesteld om snelheid of tempo weer
te geven, verschijnt de gemiddelde snelheid voor de huidige ronde op
het display tijdens die 10 seconden, waarbij AV op het display verschijnt.

C. Druk nogmaals op SPLIT [Tussentijd] om een volgende rondetijd vast te
leggen. Wanneer u het horlogemodel voor 50 rondetijden hebt en u meer
dan 50 rondetijden op meet, geeft het horloge het rondenummer tot 99
ronden weer en wordt de informatie van de laatste 50 ronden
opgeslagen in het geheugen.
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D. U kunt steeds op SPEED/DISTANCE DISPLAY [Snelheid/afstand
weergeven] drukken om door de tijd- en afstandinformatie te lopen die
wordt weergegeven op de bovenste regel tijdens de tijdmeting. 

E. Druk op STOP [Stop] om de tijdmeting te beëindigen. Op het display
wordt ofwel de tijd van de laatste ronde weergegeven ofwel de totale tijd
van de gebeurtenis.

Oproepmodus
Via het oproepen van chronometer-
gegevens kunt u opgeslagen ronde-
informatie bekijken terwijl de chrono-
meter loopt of wanneer hij is stopgezet.
A. In de modus Recall [Oproepen] drukt

u herhaaldelijk op STOP [Stop] om de
volgende gegevens in deze volgorde
weer te geven: gemiddelde snelheid,
gemiddeld tempo, afstand en ronde- en tussentijd voor de eerste ronde.
De rondetijd wordt op de bovenste regel van het display weergegeven.
Voor het rondenummer wordt een R weergegeven om erop te wijzen dat
het gaat om een uit het geheugen opgeroepen ronde. Blijf herhaaldelijk
op STOP [Stop] drukken om informatie weer te geven over de
daaropvolgende ronden tot u aan de laatste ronde bent gekomen. Druk
op START [Start] om terug te keren naar het vorige display.

B. Indien er geen snelheids- en andere informatie werd opgeslagen voor
een ronde, worden alleen de rondetijd (op de bovenste regel van het
display) en de tussentijd weergegeven.

C. U kunt steeds op de knop MODE [Modus] drukken om terug te keren
naar de modus Time [Tijdweergave].
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D. Om snel door meerdere ronden te lopen, houdt u STOP [Stop] of START
[Start] ingedrukt.

Timermodus (aftellende timer)
De timer telt af vanaf een ingestelde tijd (maximum 100 uur). Op het einde
van het aftellen kunt u de timer naar keuze het volgende laten doen: a) Stop
at End [Stoppen aan het einde], b) Repeat at End [herhalen aan het einde]
of c) Stop and Start the Chronograph [Stoppen en chronometer starten]
(chronometer moet op nul zijn gezet). De timer geeft ook de geselecteerde
snelheids- of afstandsinformatie weer voor het getimede interval.

De timer instellen:
A. In de modus Timer [Timer] drukt u op de knop SET [Instellen]. De

waarde TENS OF HOURS [Tiental van de uurwaarde] knippert. Druk op
START [Start] om de waarde aan te passen.

B. Druk op MODE [Modus]. De waarde HOURS [Uren] knippert. Druk op
START [Start] om de waarde aan te passen.

C. Herhaal voor de minuten en seconden.

OR
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D. Druk op MODE [Modus] om de keuzemogelijkheden voor het einde van
het aftellen (stoppen, herhalen, chronometer starten) op te roepen. Druk
op START [Start] om de actie te selecteren.

E. Druk op SET [Instellen] om de wijzigingen op te slaan en de modus SET
[Instellen] te verlaten.

F. Druk op de knop SPEED/DISTANCE DISPLAY [Snelheid/afstand
weergeven] om door de types snelheids- en afstandsinformatie te lopen
die u wilt weergeven op de bovenste regel van de timer.

De timer gebruiken:
A. Druk op START [Start] om de timer te starten. In het bovenste deel van

het display wordt de oorspronkelijke tijd of de snelheid en de afstand
weergegeven, terwijl de resterende tijd wordt weergegeven in het
hoofddisplay.

B. Druk op STOP [Stop] om de timer stop te zetten. Druk op START [Start]
om te hervatten of op RESET [Terugzetten] om de oorspronkelijke
waarde terug te zetten.

Op het einde van de tijdperiode laat het horloge een alarmmelodie horen,
knippert  de INDIGLO® verlichting en verschijnt het timerdisplay ook in elke
andere modus gedurende 10 seconden. De informatie over snelheid en
afstand wordt weergegeven op voorwaarde dat het horloge de gegevens
ontvangt. Het display keert dan terug naar de oorspronkelijke modus en de
timer wordt teruggezet.
Door 10 seconden op een willekeurige knop te drukken, wordt het alarm
uitgeschakeld en de timer teruggezet.
Wanneer de timer loopt, verschijnt er een zandloperpictogram op het
display in de modus Time of Day [Normale tijdweergave].
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Monitormodus
In deze modus kunt u zowel snelheids-
als afstandsinformatie bekijken wanneer
u zich beweegt en het GPS-zendont-
vangstapparaat gegevens ontvangt.
Door naar deze modus te gaan, wordt
de ontvanger automatisch geactiveerd.

A. In de modus Monitor [Monitor] drukt
u op de knop SPEED/DISTANCE
DISPLAY [Snelheid/afstand weergeven] om SPEED [Snelheid], AVERAGE
SPEED [Gemiddelde snelheid], MAXIMUM SPEED [Hoogste snelheid],
PACE [Tempo], AVERAGE PACE [Gemiddeld tempo], BEST PACE [Beste
tempo] en GPS BATTERY LEVEL [Batterijniveau GPS] weer te geven. De
huidige waarden voor snelheid, tempo en batterijniveau GPS zijn alleen
beschikbaar als de ontvanger actief is.

De laatste weergegeven mogelijkheid wordt geselecteerd en de informatie
verschijnt op de bovenste regel van de monitor. Het hoofddisplay geeft de
afgelegde afstand weer.

B. Druk op START [Start] om het verzamelen van de gegevens te pauzeren.

C. Om de verzamelde gegevens te wissen, houdt u RESET [Terugzetten]
ingedrukt.
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Odometermodus
Het horloge houdt de totale afstand
bij die door het horloge wordt
ontvangen wanneer het zendont-
vangstapparaat werkt, en dat tot
10.000 kilometer of mijl.

In de modus Odometer [Odometer]
houdt u RESET [Terugzetten]
ingedrukt om de geaccumuleerde
gegevens te wissen en terug op nul te zetten.

Alarmmodus
U kunt het alarm instellen voor elke
dag, voor alleen weekdagen of voor
alleen weekends. Het alarm werkt
voor de tijdzone die als primaire
tijdweergave is geselecteerd. Op de
ingestelde tijd gaat gedurende 20
seconden een alarmsignaal af,
knippert de INDIGLO® verlichting en
verschijnt de alarmweergave. Indien
er geen actie wordt ondernomen, gaat 5 minuten later het reservealarm af.
Wanneer het alarm afgaat, kunt u het alarm uitschakelen door op een
willekeurige knop te drukken.

A. In de modus Alarm [Alarm] drukt u op SET [Instellen]. De waarde
HOURS [Uren] knippert.
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B. Druk op START [Start] om de knipperende waarde te wijzigen.

C. Druk op MODE [Modus] om TENS OF MINUTES [Tiental van de
minutenwaarde] in te stellen, vervolgens voor MINUTES [Minuten] en tot
slot nogmaals voor het alarmtype(dagelijks, op weekdagen of in het
weekend).

D. Druk op SET [Instellen] om de instellingen op te slaan en de modus
Alarm [Alarm] te verlaten.

Het alarm ON [Aan] of OFF [Uit] zetten:
In de modus Alarm [Alarm] drukt u op START [Start] om het alarm aan
(ON) of uit (OFF) te zetten. Wanneer het alarm aanstaat (ON), verschijnt een
klokpictogram op het horlogedisplay in de modus Time of Day [Normale
tijdweergave].

Optiemodus
Het horloge biedt u een aantal opties
om het systeem voor snelheids- en
afstandsmeting nog nuttiger te maken.

In de modus Options [Opties] drukt u
op SPEED/DISTANCE DISPLAY
[Snelheid/afstand weergeven] om de
ingestelde opties te bekijken.

Om niet-numerieke opties (zoals Aan/uit, eenheden, snelheid of tempo,
enz.) aan te passen, kunt u gewoon op START [Start] drukken om de
instelling aan te passen.
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Om numerieke instellingen te wijzigen:
1. Houd SET [Instellen] ingedrukt om de instelprocedure te starten. De

waarde (of een gedeelte ervan) begint te knipperen.
2. Druk op START [Start] om de knipperende waarde in te stellen en

gebruik MODE [Modus] om het volgende cijfer te selecteren. Merk op
dat sommige opties slechts één instelling of cijferwaarde hebben zodat
MODE [Modus] niets doet.

3. Wanneer u klaar bent met het instellen, drukt u SET [Instellen] om de
wijzigingen op te slaan en het instellen te verlaten.

SMOOTHING [Afvlakken] – met deze optie wordt het makkelijker om de
waarden voor snelheid en afstand te lezen terwijl u het horloge gebruikt,
doordat kleine snelheidsvariaties worden “afgevlakt”. Wellicht wilt u deze
optie activeren wanneer u tempo-informatie bekijkt en de weergegeven
waarden te snel verspringen. Afvlakken heeft geen effect op de
nauwkeurigheid van de weergegeven gegevens en al evenmin op de
geaccumuleerde afstand.

UNITS [eenheden]– kies de eenheid waarin u het horloge de afstand en de
snelheid wilt laten weergeven: mijl, kilometer (KM) of zeemijl (NM).
Wanneer u zeemijlen kiest, wordt de snelheid weergegeven in knopen
(KTs). (1 knoop=één zeemijl per uur).

ZONE ALERTS [Zonealarmen] (Snelheid of afstand) – deze functie is alleen
beschikbaar op het model met 100 rondetijden.

ZONE ALERTS [Zonealarmen] gaan af wanneer u zich buiten een zone
bevindt die is gedefinieerd op basis van een minimum- en maximumwaarde
voor snelheid of tempo (één van beide, niet beide gelijkertijd). U kunt deze
functie ook uitschakelen.
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DISTANCE ALERTS [Afstandsalarmen] – deze functie is alleen beschikbaar
op het model met 100 rondetijden. 
DISTANCE ALERTS [Afstandsalarmen] kan u melden wanneer u een
welbepaalde afstand hebt afgelegd. Merk op dat dit alarm alleen afgaat
wanneer de chronometer loopt en het horloge gegevens over snelheid en
afstand ontvangt van het zendontvangstapparaat. Het alarm wordt herhaald
tot het wordt uitgezet. 
INDIGLO® nachtverlichting
Druk op de knop INDIGLO om de verlichting te activeren. De 
elektrolumin-
escentietechnologie waarvan de INDIGLO nachtverlichting gebruik maakt,
verlicht ’s nacht en in situaties met weinig licht het hele display van het
horloge. Houd de knop INDIGLO gedurende 3 seconden ingedrukt, tot er
een bieptoon weerklinkt, om de NIGHT-MODE®

te activeren. Wanneer deze functie is geactiveerd, blijft de
INDIGLO nachtverlichting gedurende 3 seconden branden wanneer u op
een willekeurige knop drukt. De NIGHT-MODE® blijft gedurende 3 uur actief.
U kunt de functie ook uitschakelen door de knop INDIGLO gedurende 3
seconden ingedrukt te houden.
Systeemberichten
Uw Timex® systeem voor snelheids- en afstandsmeting is een
gesofisticeerd systeem. Tijdens het gebruik ervan helpen berichten op het
horloge u het systeem ten volle te laten presteren.
SEARCHING [Bezig met zoeken] – het GPS-zendontvangstapparaat is pas
aangezet en zoekt de hemel af naar signalen van een voldoende groot
aantal satellieten om nauwkeurig te kunnen werken. Indien het bericht
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SEARCHING [Bezig met zoeken] te lang op het horloge blijft staan, probeert
u een meer open plaats op te zoeken, natuurlijk in de open lucht, verder
weg te gaan staan van metalen voorwerpen of dient u de batterijen te
vervangen.
WEAK GPS SIGNAL [Zwak GPS-signaal] – het GPS-zendontvangstapparaat
verliest de signalen van de satellieten. Ga naar een meer open plaats waar
geen metalen voorwerpen zijn.
Indien het signaal zwak is of volledig verloren gaat gedurende korte
perioden, maakt het systeem gebruik van zijn technische mogelijkheden om
betrouwbare snelheids- en afstandsinformatie te verstrekken. Om de
batterijen te sparen, schakelt het zendontvangstapparaat zichzelf na 15
minuten uit wanneer het geen beweging waarneemt of wanneer het geen
satellietsignalen kan detecteren.
RADIO LINK BROKEN [Radioverbinding verbroken] – het horloge ontvangt
niet langer snelheids- en afstandsgegevens van het zendontvangstapparaat
via de radioverbinding. Controleer of het zendontvangstapparaat is
ingeschakeld en of het horloge zich op minder dan 1 meter van het
apparaat bevindt.
RADIO LINK NOISY [Radioverbinding gestoord] – het horloge heeft moeite
om snelheids- en afstandsgegevens te ontvangen. Zorg ervoor dat het
horloge zich op minder dan 1 meter van het zendontvangstapparaat
bevindt. Ga weg van bronnen van elektrische interferentie zoals
stroomkabels, motoren, fitnesstoestellen, enz.  Verander de positie van het
zendontvangstapparaat van horizontaal naar verticaal of omgekeerd.
FATAL GPS ERROR [Fatale GPS-fout] – het GPS-zendontvangstapparaat is
beschadigd. Neem contact op met de Timex klantendienst.
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Waterbestendigheid
Uw horloge met een waterbestendigheid tot 50 meter is bestand tegen een
druk van 86 p.s.i. (wat overeenkomt met een diepte van 164 voet of 50
meter onder de zeespiegel).
WAARSCHUWING: DEZE EENHEID GEEFT GEEN WAARDEN WEER VOOR
SNELHEID EN AFSTAND BIJ GEBRUIK ONDER WATER.

WAARSCHUWING: OM DE WATERDICHTHEID NIET IN GEVAAR TE
BRENGEN, MAG ER ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP WORDEN
GEDRUKT.

1. Het horloge is alleen waterdicht zolang de lens, de drukknoppen en de
behuizing intact zijn.

2. Ook al is uw horloge waterdicht tot op een aanzienlijke diepte (100 of
200 meter), toch is het geen duikershorloge en mag het niet worden
gebruikt om te duiken.

3. Timex raadt aan om uw horloge met zoet water te spoelen nadat het is
blootgesteld aan zout water.

Vervangen van de batterij in het horloge
Om te voorkomen dat uw horloge blijvend beschadigd zou worden,
BEVEELT TIMEX TEN ZEERSTE AAN OM MET UW HORLOGE NAAR EEN
PLAATSELIJK VERKOPER OF JUWELIER TE GAAN OM DE BATTERIJ TE
LATEN VERVANGEN.
Wanneer de batterij is vervangen, verschijnt een DEMO-modus na de
modus TIME OF DAY [Normale tijdweergave]. Die modus wordt gebruikt
om de functiemogelijkheden te demonstreren in het verkooppunt en
verdwijnt wanneer de TIME OF DAY [Normale tijdweergave] is ingesteld.
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INTERNATIONALE TIMEX GARANTIE
(V.S. – BEPERKTE GARANTIE)
Timex Corporation verleent een garantie van ÉÉN JAAR vanaf de oorspron-
kelijke aankoopdatum voor uw TIMEX® product voor fabricagefouten. Timex
en haar gelieerde ondernemingen in heel de wereld zullen deze
internationale garantie naleven. 
Merk op dat Timex naar eigen goeddunken kan beslissen om uw product te
repareren door nieuwe of grondig gerepareerde en geïnspecteerde com-
ponenten te installeren, of om het te vervangen door een identiek of
gelijkaardig model. BELANGRIJK – MERK OP DAT DEZE GARANTIE NIET
GELDT VOOR DEFECTEN VAN OF SCHADE AAN UW PRODUCT:
1) nadat de garantieperiode is verstreken;
2) als het product oorspronkelijk niet is aangekocht bij een erkende Timex

verkoper;
3) als reparaties niet door Timex zijn uitgevoerd;
4) ten gevolge van ongevallen, geknoei of misbruik; en
5) de lens of het glas, de armband of polsband, de behuizing van het

horloge en het zendontvangstapparaat, accessoires of batterijen. Timex
kan u kosten aanrekenen voor het vervangen van deze onderdelen.

DEZE GARANTIE EN DE ERIN BESCHREVEN VERHAALMOGELIJKHEDEN
ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ELKE MOGELIJKE IMPLICIETE
GARANTIE INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL. TIMEX KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
VOOR SPECIALE, SECUNDAIRE OF GEVOLGSCHADE. In sommige landen
of staten is het niet toegelaten om impliciete garanties te beperken of om
bepalingen inzake schade uit te sluiten of te beperken. Het is derhalve
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mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie
verleent u specifieke juridische rechten en mogelijk hebt u ook nog andere
rechten die verschillen van land tot land en van staat tot staat.

Om gebruik te maken van de garantieservice bezorgt u uw horloge terug
aan Timex, een gelieerde maatschappij of een verkoper van Timex waar u
het horloge kocht, samen met de originele ingevulde Horlogereparatie-
coupon. In de V.S. en Canada voegt u hetzij de originele, ingevulde
Horlogereparatiecoupon of een briefje met uw naam, adres, telefoon-
nummer en de datum en plaats van aankoop bij uw horloge. Ter vergoeding
van de portokosten (dit is geen vergoeding voor de reparatie) vragen wij u
ook het volgende bij uw horloge te voegen: in de V.S. een cheque of
postwissel ter waarde van US$ 7,50; in Canada een cheque of postwissel
ter waarde van CAN$ 6,00; in het V.K. een cheque of postwissel ter waarde
van UK£ 2,50. In alle andere landen zal Timex u de porto- en verpakking-
skosten aanrekenen. STUUR NOOIT EEN SPECIALE HORLOGEBAND OF
EEN ANDER VOORWERP MET PERSOONLIJKE WAARDE MET UW
HORLOGE MEE.

Voor meer informatie over de garantie kunt u terecht op de volgende
telefoonnummers: in de V.S.: 1-800-448-4639; in Canada: 1-800-263-0981;
in Brazilië: 0800-168787; in Mexico: 91-800-01-060; in Centraal-Amerika,
de Caraïben, de Bermuda eilanden en de Bahamas: (501) 370-5775 (V.S.);
in Azië: 852-2815-0091; in het V.K.: 44 208 687 9620, in Portugal: 351 212
946 017; in Frankrijk: 33 3 81 63 42 00; in Duitsland: +43 662 88 92130; in
het Midden-Oosten en Afrika: 971-4-310850. In andere landen en regio’s
neemt u contact op met uw verkoper of verdeler van Timex horloges voor
informatie over de garantie.
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DIT IS UW BON VOOR HET REPAREREN VAN UW HORLOGE. BEWAAR HEM OP EEN
VEILIGE PLAATS, A.U.B.

FCC-kennisgeving (V.S.) / IC-kennisgeving (Canada)

Timex Corporation verklaart dat de volgende producten, die alle
componenten van het Timex Bodylink System omvatten, voldoen aan de
relevante voorschriften van FCC Part 15 en Industry Canada voor toestellen
van Klasse B:

Productnaam:
Systeem voor meting van snelheid en afstand – GPS-zendontvangstapparaat
modelreeks M8xx/M5xx
Hartslagmonitorsysteem – HRM-zendapparaat modelreeks M8xx/M5xx

INTERNATIONALE TIMEX GARANTIE — 
BON VOOR REPARATIE VAN HORLOGE

Originele aankoopdatum:
(Voeg reçu bij, indien voorhanden)

Gekocht door:
(Naam, adres en telefoonnummer)

Plaats van aankoop:
(Naam en adres)

Reden voor het retourneren:
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Producttype: Opzettelijke zender (Intentional Radiator)

FCC- IC-
Model identificatienr. attenstr.

M821 Hartslagmonitor EP9TMXHRM 33481021492A

M515 Hartslagmonitor EP9TMXM515 3348A-M515

M850 Monitor voor snelheid
en afstand EP9TMXM850 3348A-12181

Deze toestellen voldoen aan de voorschriften van Part 15 van de FCC-
regels. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) het toestel mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken, en (2) het toestel moet elke ontvangen interferentie
aanvaarden, ook interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het
toestel veroorzaakt.

Productnaam:
Horlogeontvangers – HRM/Snelheid en afstand modelreeks M8xx/M5xx
Gegevensrecorders – HRM/Snelheid en afstand modelreeks M5xx

Producttype: Onopzettelijke zender (Unintentional Radiator)

Uit tests is gebleken dat dit toestel voldoet aan de grenswaarden voor
digitale toestellen van Klasse B overeenkomstig Part 15 van de FCC-regels.
Die grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke interferentie in een residentiële omgeving. Dit toestel genereert
en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die energie ook uitstralen, en
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wanneer het toestel niet wordt gebruikt zoals beschreven in de handleiding,
kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Als
het toestel schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of
televisieontvangst, wat kan worden nagegaan door het toestel uit en
opnieuw aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de
interferentie te corrigeren door de ontvangstantenne in een andere richting
of op een andere plaats te zetten; of door de afstand tussen het toestel en
de ontvanger vergroten.

Opgepast: alle wijzigingen of aanpassingen van de hoger opgesomde
toestellen die niet expliciet door Timex Corporation zijn goedgekeurd,
kunnen ertoe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker om dit toestel te
gebruiken, komt te vervallen.

Kennisgeving van Industry Canada: dit digitale toestel van Klasse B voldoet
aan Canadian ICES-003. 

Service
Als uw TIMEX® horloge gerepareerd moet worden, stuurt u het dan naar
Timex zoals beschreven in de Internationale Timex Garantie of naar
HOTLINE WATCH SERVICE, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203, V.S.
Voor vragen in verband met service belt u +1-800-448-4639
Als uw horloge in de fabriek moet worden gerepareerd, kunt u gemakshalve
bij de deelnemende Timex handelaars een geadresseerde omslag halen
voor uw horloge. Zie de Internationale Timex Garantie voor specifieke
instructies voor de omgang met en het repareren van uw Timex® horloge.
Wanneer u een nieuwe pols- of armband nodig hebt, belt u +1-800-448-
4639.
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