
Datum van aankoop: 

Type Horloge:  

Code (zie doos):

Handtekening:

8 0 2
6 4

41/166
2SEC0 8  
45 15
MIN 30 

5010 
40 SEC20 

30 

Wanneer de kroon in de tweede klikstand staat, druk dan op geen
andere knop, anders zullen de chronograaf wijzers bewegen.

4) Druk wanneer de juiste tijd en datum zijn ingesteld de kroon terug
in de normale stand. De tijd is nu ingesteld.

Litts biedt 12 maanden garantie na levering met
uitzondering van de volgende schade of verliezen
veroorzaakt door onjuist gebruik, onzorgvuldigheid of
ongeval; versleten van de oppervlakte bij de
batterijen, glas en/of horloge band. Overhandig bij
garantie dan het horloge met de volledig ingevulde
garantie certificaat aan Litts voor de garantie bepaling

Note: Deze garantie certificaat zal alleen geldig
worden  wanneer volledig en correct ingevuld door de  
consument.

1) Trek de kroon uit tot de eerste klik.
2) Draai de kroon met de klok mee tot de
datum van de gewenste dag verschijnt.
3) Trek de kroon uit tot de tweede klik
en de tijd zal direct stoppen. 

Stel de wijzers in op de gewenste tijd van de dag (zorg
ervoor dat AM/PM correct is ingesteld) door aan de kroon
te draaien.

Belangrijk:
Het kan zijn dat de wijzers bewegen. Verwijder daarom eerst de
plastic kroon stopper om de tijd in te stellen.

Voor een correcte instelling voor de datum:
Stel de datum één dag voor de juiste dag van de week in. Draai
vervolgens de kroon met de klok mee om de tijd te verzetten.
Wanneer je voorbij de 12 uur gaat zullen de dag en datum naar
de juiste dag en datum verspringen is de juiste tijd ingesteld.

Uren

Stopwatch seconden

Minuten

Knop A

Knop B

Druk de toetsen in de volgende volgorde in: 

- De opgenomen seconden staan in sub-dial, sub-dial is
gescheiden van de centraal display.
- De opgenomen tijdslimiet is 60 minuten.
- De timing nauwkeurigheid is 1/10 seconden; wanneer
de 1/10 seconden begint te bewegen, begint de tweede
sub-dial te bewegen op de eerste minuut en zal het na
elke minuut terug naar "0" gaan.

Seconden

Seconden

Kroon

8 0 2
6 4

41/166
2SEC0 8  
45 15
MIN 30 

5010 
40 SEC20 

30 

8 0 2
6 4

41/166
2SEC0 8  
45 15
MIN 30 

5010 
40 SEC20 

30 

TIJD & DATUM  INSTELLEN HOE DE STOPWATCH TE GEBRUIKEN

Knop A
(START)

Knop A
(STOP)

Knop B
(RESET)

Stopwatch minuten

1/10 seconden

Datum

Uren

Stopwatch seconden

N      1      2

CHRONOGRAAF CERTIFICAAT VAN  GARANTIE

Stopwatch minuten

set the day set the time

Minuten

L I T T S ®Knop A
(START)

Knop A
(STOP)

Knop B
(RESET)

Knop A

Knop B

Datum

1/10 seconden

Kroon

N      1      2

LITTS.

Horloges 
Handleiding

BLACK MESH BAND INKORTEN

1) Druk langzaam de schroevendraaier richting de horlogekast
(schroevendraaier meegeleverd)

2) Verplaats de sluiting naar de gewenste inkeping op de
horlogeband.

3) Druk vervolgens het klepje weer terug.

STALEN BAND INKORTEN

1) Kijk eerst op de horloge in welke richting de pin verwijderd
kan worden. Bij de meeste horloges is aan de binnenkant van de
verwijderbare schakels een pijltje zien dat dit aangegeven
wordt! (Let op, dit kan alleen op 1 richting)

2) Plaatst de band van de horloge op de versteller. De richting
van de pijltjes is dan weg van de draaiende pin. Draai langzaam
aan het handvat totdat de pin half uit de band komt.

3) Verwijder de pin die nu half uit de band steekt. 
Pas dit toe tot de gewenste afmeting genoeg is voor de
polsomvang. 

(Versteller meegeleverd bij stalen horloges)

NAVIFORCE UITLEG 
DIGITALE DISPLAY  

- 15-voudige tijdfunctie, met weergave van uren, minuten,
seconden, jaar (van 2000 tot 2099), maand en week. 
- In de lokale tijdmodus is er om de 10 seconden een geanimeerde
weergave.
- Tijd van 24 grote steden in de wereld. 
- Drie sets alarm- en uursignaalfunctie.
- 12/24-uurs tijdsindeling selectie en volautomatische kalender
- 1/100s chronograaf en split time functie (L-00~L-99)
- Aftelfunctie (auto herhaal functie; 30 seconden van alarmsignaal
herinnering aan het einde van countdown.
- 5 seconden van vervagende EL achtergrondverlichting.

VOOR MEER UITLEG ZIE ORIGINELE
NAVIFORCE HANDLEIDING
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