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Appendix C: Instructies voor de stopwatch 
De stopwatch Basetech WT-034 heeft 3 functies. In figuur 1 staat de stopwatch met 3 knoppen: 
SPLIT/RESET, MODE, START/STOP. Gebruik de middelste knop (MODE) om te wisselen van 
functie: 

• Klok 
• Stopwatch 
• Alarm 

 
Figuur 1: Basetech WT-034 stopwatch. Aan de bovenzijde bevinden zich 3 knoppen. Van links naar 

rechts: SPLIT/RESET, MODE en START/STOP. 
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De stopwatchfunctie:  
Om de stopwatchfunctie te gebruiken: 

• Druk op MODE tot de stopwatchfunctie geactiveerd is. 
• Als de tijd loopt, druk op de START/STOP-knop om de tijd te stoppen. 
• Als de tijd stilstaat, maar niet 00:00:00 is, druk op de SPLIT/RESET-knop om hem te 

resetten. 
• Gebruik START/STOP om de tijd te starten. 
• Als de tijd loopt, kun je SPLIT/RESET een keer indrukken om de tijd op het display 

tijdelijk stil te zetten, zodat je hem over kunt nemen. Druk nog een keer om terug te gaan 
naar de doorlopende tijd. Deze stopwatch kan niet meerdere tijden onthouden! Het 
indrukken van SPLIT/RESET stopt de tijd niet, maar 'bevriest' het display. 

De alarmfunctie: 
Om de alarmfunctie te gebruiken: 

• Druk op MODE tot de alarmfunctie geactiveerd is. De urenindicator van het alarm en de 
dag-van-de-weekaanduiding beginnen te knipperen. 

• Druk op de START/STOP-knop om de uren in te stellen. Je kunt de knop ingedrukt 
houden om het instellen te versnellen. 

• Druk op de SPLIT/RESET-knop. De minutenindicator begint te knipperen. 
• Druk op de START/STOP-knop om de minuten in te stellen. Je kunt de knop ingedrukt 

houden om het instellen te versnellen. 
• Druk op MODE om de alarminstelling te bevestigen. 
• Ga terug naar de klokfunctie door nogmaals op MODE te drukken. 
• Als de stopwatch op de klokfunctie staat, houd de SPLIT/RESET-knop ingedrukt om de 

alarmtijd weer te geven. Door tegelijkertijd de START/STOP-knop in te drukken kun je 
het alarm aan- of uitzetten. 

• De alarmfunctie staat aan als het alarmsymbool te zien is in de rechterbovenhoek van het 
display. 


