
Modusknop [M]
-  Om te selecteren tussen de Actuele Tijd, Duik  Terugroeping,   
 Chronograaf, Countdown Timer en Dual Tijdmodus.
-  Houd ingedrukt om in de Instellingsmodus te komen

Omhoog/Start/Stop-knop [U]
-  Om de instellingswaarde te wijzigen of de ingestelde waarde te   
 vergroten tijdens de instellingsmodus.
-  Om de ‘start’ of de ‘stop’ functie tijdens chronograaf- en Countdown  
 timerfunctie te activeren.
-  Om de sub-functie weergave van de Actuele Tijd modus te wijzigen.
-  Om duikregistratie in Duik Terugroeping Modus te selecteren

Omlaag/Reset knop [D]
-  Om de dagelijkse wekker te tonen.
-  Om de instellingswaarde te wijzigen of ingestelde waarde te verlagen  
 tijdens het instellingsdisplay.
-  Om de waarde voor de Chronograaf en Countdown Timer te wissen.
-  Om duikregistratie in Duik Terugroeping Modus te selecteren

EL Knop [EL]
- Houd de [EL] knop 2 seconden ingedrukt om het automatische backlight  
 tussen ON en OFF in te stellen.
- Om het EL backlight ongeveer 3 seconden aan te zetten. Automatisch  
 Backlight
- Als het Automatische backlight op ON is gezet, zal het EL backlight 3  
 seconden automatisch aangaan als er een knop wordt ingedrukt.

OPMERKING: De belangrijkste knoppen en handelingen zijn in de 
paragrafen hierboven samengevat, lees echter voor de gedetailleerde 
handelingen de volgende hoofdstukken.

 
Dual Tijd modus

-  Dit horloge is voorzien van een Dual Time-modus die de gebruiker een  
 andere tijd aangeeft als hij in andere tijdzones verblijft.

Het instellen van de Dual Time

-  Om het instellingendisplay te selecteren, houdt u de [M] toets 2 seconden  
 in de Dual Time Display, en dan zal het ‘Minuut’ cijfer beginnen te   
 knipperen.
-  Druk, in het instellingendisplay, op de [M] knop om de knippering   
 te bewegen, volg het diagram hiernaast om tussen de verschillende  
 instellingen te selecteren.
-  Als ‘Uur’ of ‘Minuut’ knippert, drukt u op de [U] of [D] knop om het nummer  
 te verhogen of te verminderen (houd de knop ingedrukt om het nummer  
 naar een hogere snelheid te veranderen).
-  Wanneer de instelling is voltooid, houdt u de [M] knop 2 seconden   
 ingedrukt om het instellingendisplay te verlaten. Als er 1 minuut lang 
 NIET op een knop wordt gedrukt, zal het horloge ook het   
 instellingendisplay automatisch verlaten.

Het instellen van het Horloge

- Om het instellingendisplay te selecteren, houdt u de [M] toets 2 seconden  
 in de Actuele Tijdmodus, en dan zal het ‘Seconde’ cijfer beginnen te  
 knipperen.
-  Druk, in het instellingendisplay, op de [M] knop om de knippering   
 te bewegen, volg het diagram hiernaast om tussen de verschillende  
 instellingen te selecteren.
-  Wanneer een van de instellingen (behalve seconde) knippert, drukt u op 
 de [U] of [D] knop om het nummer te verhogen of te verlagen / de   
 instelling te veranderen (houd de knop ingedrukt om het te veranderen  
 naar een hogere snelheid).
-  Wanneer de cijfers van de seconden beginnen te knipperen, drukt u op  
 de knop [U] of [D] om op nul te resetten.
-  Wanneer de ‘piep’ (Knoptoon) is ingeschakeld, zal er een pieptoon  
 klinken wanneer een toets wordt ingedrukt.
-  Als de ‘gong’ (Uuralarm) is ingeschakeld (ON) zal het horloge eenmaal  
 per uur piepen.
-  Wanneer de instelling is voltooid, houdt u de [M] knop 2 seconden   
 ingedrukt om het instellingendisplay te verlaten. Als er 1 minuut lang 
 NIET op een knop wordt gedrukt, zal het horloge ook het   
 instellingendisplay automatisch verlaten.

Door het registreren van je OMR1 geef je Omer toestemming om je 
e-mail updates te sturen voor je horloge en de garantie te activeren, 
bezoek de website www.omer- sub.com.

Actuele Tijd modus

- Uur, Minuut, Seconden display
- Maand, Datum, Dag van de week display
- Automatische kalender van 2000 tot 2099
- 12/24 uur formaat
- Maand/Datum of Datum/Maand weergave
- Elk uur Gong 
- Dagelijks Alarm
- Temperatuur Display

Chronograaf modus

- Resolutie : 1/100 seconde
- Bereik :  99 uur, 59 minuten, 59.99 seconden
- Tussentijd functie

Countdown Timer modus

- Resolutie : 1 seconde
- Bereik : 99 uur, 59 minuten, 59 seconden
- Eén keer piepen per minuut voor de laatste 10 minuten
- Eén keer piepen per 10 seconden voor de laatste minuut
- Eén keer piepen per seconde voor de laatste 5 seconden
- 30 seconden piepen als de countdown naar nul gaat

Duikmodus

- Zee of Meer duikplaats selecteerbaar
- Automatisch activeren/deactiveren Duikmodus wanneer   
 ondergedoken of opgestegen tot 1,5 m waterdiepte.
- Actuele Duikduur, Diepte, Duikplek, Actuele tijd, Maximum diepte  
 en Watertemperatuur display
- Diepte Unit: meter of feet selecteerbaar
- Diepte resolutie: 0.1m / 0.328 ft
- Maximum Diepte : 100m / 328ft
- Automatisch Duik log geheugen

Temperatuur Display

- Unit : °C / °F selecteerbaar
- Resolutie : 1°C / 1°F
- Bereik : -10C tot +60C / 14F tot 140F

Duikterugroepmodus

- Maximum 199 registraties om te worden geregistreerd en   
 opgeroepen
- Elke duikregistratie bevat:
  Registratienummer 
  Starttijd en Datum 
  Duikduur 
  Maximum Duikdiepte
  Minimumtemperatuur van het water 
  Duikplek locatie Vermelding
- Verwijder huidige/vorige/alle registraties functie

Batterij

- Type :  Lithium Ion Oplaadbaar
- Afmetingen :  20 x 3 mm
- Temperatuur van gebruik :  -20°C tot 50°C
- Code :  PD2032 3Volts

Dit Omer product is gegarandeerd vrij van defecten in materialen of 
bewerking gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum in de UE 
en een jaar buiten de UE. Binnen deze periode zal Omer, naar eigen 
goeddunken, onderdelen die niet goed werken bij normaal gebruik, 
repareren of vervangen. Een dergelijke reparatie of vervanging zal 
worden uitgevoerd zonder extra kosten voor de klant voor onderdelen of 
arbeid. Daarnaast behoudt Omer zich het recht voor om garantieclaims 
tegen producten of diensten die verkregen en/of gebruikt zijn in strijd 
met de wetten van een land, te weigeren.

BETEKENIS VAN DE KNOPPEN

1. KLOK modus

2. ONDERDUIK modus

CHRONOGRAAF modus

  4. COUNTDOWN modus 

5. DUAL TIJD modus

6. INSTELLING modus

  9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

  7. REGISTREER JE PRODUCT

APNEA COMPUTER
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR 

SNELLE START
ACTIVEER JE OMR1

Je OMR1 staat in energiebesparingmodus om 
batterijverbruik te voorkomen. Daarom moet je, om 
hem te activeren, een willekeurige toets meer dan 5 

seconden ingedrukt houden.

Je kunt het complete gebruikershandboek in 
meerdere talen van onze website downloaden:

www.omersub.com

  8. BATTERIJ OPLADER 

10. GARANTIE

Duikmodus 

-  De Duikmodus wordt automatisch geactiveerd als de gebruiker onder  
 water gaat, en het waterpeil ongeveer tot 1,5 m (4.92 ft) bereikt.

-  Wanneer de Duikmodus verschijnt, zal de volgende informatie worden 
weergegeven:
1) De actuele waterdiepte.
2) De actuele watertemperatuur.
3) De Duikstatus Indicator.
4) De verstreken duiktijd.
5) Actuele tijd Display (optioneel)
6) Maximum Diepte

Chronograaf modus

-  Dit horloge is voorzien van een stopwatch functie die de verstreken tijd en  
 de actuele tussentijd meet.
-  De meetcapaciteit van de chronograaf:
-  Meetresolutie: 1/100 seconde
-  Meetbereik: 99 uur, 59 minuten en 59,99 seconden..

Hoe de chronograaf te gebruiken

-  Wanneer het chronograaf display is geselecteerd, drukt u op [U] knop om  
 de chronograaf te starten. Druk opnieuw op [U] om het tellen te stoppen.
-  Wanneer de chronograaf loopt, drukt u op de [D] knop om het tel-display  
 te bevriezen om de gebruiker een tussentijd te geven.
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