
Gebruiksaanwijzing HiTRAX GO stopwatch
Gefeliciteerd ! U hebt nu een HiTrax stopwatch van TFA.
U hebt een klok, een wekker, een stopwatch en een timer in één apparaat.
U kunt HiTrax Go op alle gebieden gebruiken waar tijdmeting belangrijk is. De
waterdichte kast, de overzichtelijke display en de eenvoudige bediening maken
HiTrax Go tot een nuttig instrument voor sport, in uw werk of bij uw hobby.

Gelieve de gebruiksaanwijzing voor het gebruik grondig door te lezen opdat u alle
functies juist gebruikt.
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Functies
1. Tijd modus

- De display toont de tijd (uren, minuten, seconden), maand, datum
en weekdag.

- 12 of 24-uurs aanwijzing
2. Stopwatch modus

- 1/100 seconde resolutie
Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden

3. Alarm modus
- Ingestelde alarmtijd

Ingestelde alarmtijd voor tweede tijdzone
4. Programmaklok modus

- Resolutie 1 seconde
Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden

5. Tweede tijdzone
- Aanwijzing uren, minuten, seconden

1.0. Functies

2.0. Functiebeschrijving van de toetsen

Functiebeschrijving van de toetsen
1. Ronde/reset-toets (lap/reset)

- Voor het kiezen van de instelmodus van tijd (zone 1), wektijd,
kookwekker en tijd (zone 2).

- Voor het resetten van de stopwatch op nul nadat
u de tijd gestopt hebt.

- Voor het vaststellen van de rondetijd vast te stellen, terwijl de 
stopwatch loopt.

- Voor het terugkeren naar de stopwatch als de rondetijd wordt 
aangewezen.

2. Mode-toets (mode)
- Voor het kiezen van de tijdaanwijzing (zone 1), de stopwatch, de 

alarmtijd, de programmaklok en de tijdaanwijzing (zone 2).
- Voor het kiezen van de data in de instelmodus.

3. Start/stop-toets (ST/STP)
- Voor het starten van de stopwatch en de programmaklok.
- Voor het verhogen van de getallen in de instelmodus.
- Voor het activeren resp. deactiveren van het alarm.

Mode
toets

Lap/reset
toets

Display

Nylon koord

Start/stop
toets

Stelclip
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3.0. Hoofdfuncties

Hoofdfuncties
- Er zijn  5 hoofdfuncties:

1) Tijdaanwijzing (zone 1)
2) Stopwatch
3) Alarmtijd
4) Programmaklok
5) Tijdaanwijzing (zone 2)

Keuze van de hoofdfuncties
- Druk op de mode-toets om tussen de tijdaanwijzing-modus (zone 

1), stopwatch-modus, alarm-modus, programmaklok-modus en 
tijdaanwijzing-modus (zone 2) te kiezen.

Keuze van de datumaanwijzing
- Druk op de start-stop-toets (ST/STP)en houd deze vast in de 

tijdaanwijzingmodus (zone 1) om de datumaanwijzing te kiezen.

Instellen van tijd en datum
- Druk op de lap/reset-toets in de tijdaanwijzing (zone 1) modus om

in de instelmodus te komen.
- De seconde-aanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de lap/reset-toets de gegevens (uur, minuut, 12/24-

uurs aanwijzing, datum, weekdag), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets

(ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde
sneller verhoogd.

- Nadat u alle gegevens (uur, minuut, 12/24-uurs aanwijzing, datum,
weekdag) hebt ingesteld op de lap/reset-toets drukken om de 
instelmodus te verlaten.

- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt 
ingedrukt geeft de display automatisch de gewone tijd (zone 1) aan.

4.0. Instellen van tijd en datum

5.0. Stopwatch-modus

Mode
toets

Tijdaanwijzing modus (zone 1)

Stopwatch modus

Alarm modus

Vasthouden
start/stop-toets

Aanwijzing datum

Tijdaanwijzing modus (zone 2)

Programmaklok modus

Hoofdfuncties modi

Uren, minuten,
seconden

Datum
Tijdaanwijzing modus (zone1)

Weekdag

Lap/reset
toets

Secondencijfers
knipperen

Instelmodus tijd (zone1)

Lap/reset
toets

Seconden

Mode
toets

Uren Minuten Maand

DagWeekdag12/24-uurs
aanwijzing

Start/stop toets Vasthouden start/stop toets

Verhoogt
de cijfers

Verhoogt de
instelsnelheid Instelmodus tijd (zone1)

Displaymode-
aanwijzing stopwatch

Weekdagaanwijzing
‚loopt’ Secondencijfers

lopen

Stopwatch-symbool
knippert

Secondencijfers
blijven staan

Stopwatch-symbool
houdt op met
knipperen

Displayaanwijzing
stopwatch gestopt

Start/stop
toets

Displayaanwijzing
stopwatch loopt

Displayaanwijzing
stopwatch ‚0’

Lap/reset
toets

Weekdagaanwijzing
‚loopt’

Displayaanwijzing
stopwatch loopt

Stopwatch-symbool
knippert

4 keer op de
mode toets

drukken

Tijdaanwijzing
modus (zone 1)

Stopwatch-symbool
knippert

Stopwatch-modus (displaymode-aanwijzing SP)
- De stopwatch meet de verstreken tijd en de rondetijd. De display 

toont de '0'-aanwijzing als de stopwatch voor de eerste keer wordt
gebruikt of als de stopwatch gereset werd.

De stopwatch starten/stoppen
- Als de stopwatch stopt op de start/stop-toets (ST/STP) drukken om

de stopwatch te starten. Drukt u nogmaals op de toets dan stopt de
stopwatch weer.

- De display toont de verstreken tijd tussen het starten en stoppen
van de stopwatch via de start/stop-toets (ST/STP).

- Als u de stopwatch meerdere keren achter elkaar start en stopt 
zonder de waarde te resetten verkrijgt u de geaccumuleerde stoptijd.

Stopwatch resetten
- Stop de stoptijd. Met de lap/reset-toets zet u de stopwatch op  '0'-

aanwijzing terug.

Let op het volgende: 1) De maximale looptijd van de stopwatch
bedraagt 23 uur, 59 minuten en 59 seconden. 2) Als de geaccumuleerde
tijd langer dan 30 minuten bedraagt toont de stopwatch de tijd in uren,
minuten en seconden in plaats van in minuten, seconden en  1/100
seconden. 3) Terwijl de stopwatch loopt, knippert het stopwatchsymbool
op de display. Als de stopwatch gestopt wordt houdt ook het
stopwatchsymbool op de display op met knipperen.

Mode
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Mode
toets

Mode
toets

Mode
toets

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Mode
toets

Mode
toets

Mode
toets

Mode
toets

Mode
toets

Mode
toets

Start/stop
toets
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5.1. Opslaan van de rondetijd

Opslaan van de rondetijd

- In de stopwatchmodus kunt u te allen tijde de rondetijden opslaan.
- Als de stopwatch loopt slaat u de rondetijd op door op de lap/reset-

toets te drukken, terwijl de stopwatch verder loopt (het 
stopwatchsymbool knippert).

- Door nog een keer op de lap/reset-toets te drukken toont de display
weer de totale verstreken stoptijd.

- Als u het proces herhaalt kunt u nog meer rondetijden aflezen.

6.0. Alarmtijd-modus

Alarmtijd-modus (displaymode-aanwijzing AL)
- Alarm 1 voor de gewone tijd (zone 1); alarm 2 voor de tweede tijd
(zone 2)
Alarmtijd instellen
- Kies met de modetoets de alarmtijd-modus.
- Druk op de lap/reset-toets om in de alarmtijdinstelmodus te komen.
- De uuraanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de mode-toets de gegevens (uren, minuten, alarmtijd 1, 

2), die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets

(ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde
sneller verhoogd.

- Nadat u alle gegevens (uur, minuten, alarmtijd1, 2) hebt ingesteld 
op de lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.

- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt 
ingedrukt geeft de display automatisch de alarmtijd aan.

Let op het volgende: Het alarm wordt met het instellen van de alarmtijd
automatisch geactiveerd.
Activeren van uuralarm en alarm
- Kies in de alarmtijdaanwijzing het uuralarm of het wekalarm uit door

op de start/stop-toets (ST/STP) te drukken.
- Als het uuralarmteken op de display verschijnt klinkt een signaal op

ieder vol uur. Als het wekalarmteken op de display verschijnt klinkt
het weksignaal iedere dag op de ingestelde tijd.

Let op het volgende: Het wekalarm klinkt gedurende ca. 20 seconden
en kan met iedere willekeurige toets worden onderbroken.

7.0. Programmaklok modus

Programmaklok modus  (displaymode-aanwijzing TR)
- De programmaklok kan tot een maximale count-down-looptijd van

23 uur, 59 minuten en 59 seconden worden ingesteld.
- Kies met de modetoets de programmaklok modus.
- Druk op de lap/reset-toets om in de programmaklokinstelmodus te

komen.
- De uuraanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de mode-toets de gegevens (uren, minuten, seconden), 

die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets

(ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde
sneller verhoogd.

- Nadat u alle gegevens (uur, minuten,seconden) hebt ingesteld op
de  lap/reset-toets drukken om de instelmodus te verlaten.

- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus ingedrukt
wordt geeft de display automatisch de alarmtijd aan.

Displayaanwijzing
stopwatch loopt

Weekdagaanwijzing
‚loopt’

Secondencijfers
lopen

Stopwatch-symbool
knippert

Displayaanwijzing
stopwatch loopt

Secondencijfers
blijven staan

Displayaanwijzing
stopwatch rondetijd

Rondetijd

Lap/reset
toets

Weekdagaanwijzing
stopt

Weekdagaanwijzing
‚loopt’

Minuten

Seconden

Stopwatch modus
(tot 30 minuten)

Stopwatch modus
(na 30 minuten)

Seconden

Minuten

Uren

1/100
seconde

Minuten

Uren

Displaymode-
aanwijzing alarm

Alarm-1/2 aanwijzing

Alarm modus

Lap/reset
toets

Uurcijfers knipperen

Alarm-symbool
verschijnt Instelmodus alarmtijd

Uren Minuten Alarm 1 /
alarm 2

Mode
toets

Start/stop toets Vasthouden start/stop toets

Verhoogt
de cijfers

Verhoogt de
instelsnelheid Alarmtijdinstellingen

Minuten
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Displaymode-
aanwijzing timer

Seconden

Lap/reset
toets

Programmaklok modus Instelmodus programmaklok

Programmaklok-
symbool

Lap/reset
toets

Uren Minuten

Mode
toets

Start/stop toets Vasthouden start/stop toets

Verhoogt de
cijfers

Verhoogt de
instelsnelheid
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Programmaklokinstellingen

Lap/reset
toets

Uurcijfers knipperen

Stopwatch-symbool
knippert

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Mode
toets

Mode
toets

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Mode
toets

Mode
toets
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7.1. Gebruik van de programmaklok

De programmaklok starten/stoppen
- Start  de programmaklok met de start/stop-toets (ST/STP), nadat 

u de count-down-tijd hebt ingesteld. U kunt de programmaklok te 
allen tijde stoppen door nogmaals op de start-stop-toets te drukken.
De resterende count-down-tijd wordt voortdurend aangegeven.

Let op het volgende: Terwijl de count-down-tijd loopt knippert het
count-down-symbool in de display. Als de programmaklok wordt gestopt
houdt ook het count-down-symbool op de display op met knipperen.
Count-down-alarm
- Het eerste count-down-alarm (2 tonen om de 30 seconden) klinkt 

als de resterende count-down-tijd tussen 3 minuten en 11 seconden
ligt.

- Het tweede count-down-alarm (iedere seconde een toon) klinkt als
de resterende count-down-tijd tussen 10 seconden en 1 seconde 
ligt.

- Het eigenlijke count-down-alarm (3 snelle tonen achter elkaar) klinkt
bij het bereiken van de count-down-tijd (0 seconden resttijd) voor 
10 seconden. Het alarm kan met iedere willekeurige toets worden
onderbroken.

Vooraf ingestelde count-down-tijd oproepen
- Na afloop van de count-down-tijd of indien u de programmaklok 

hebt gestopt kunt u de ingestelde count-down-tijd weer oproepen 
door op de lap/reset-toets te drukken of een nieuwe count-down-
tijd instellen. Na nog een keer drukken op de lap/reset-toets kan de
programmaklok weer worden gestart.

Tweede tijdaanwijzing (displaymode-aanwijzing T2)
- De tweede tijd wijst een vrij instelbare tweede tijd (uren, minuten 

en seconden) aan.

Instellen van tijd en datum
- Druk op de lap/reset-toets in de tijdaanwijzing (zone 2) modus om

in de instelmodus te komen.
- De uuraanwijzing begint te knipperen.
- Kies met de lap/reset-toets de gegevens (uur, minuut), die u wilt 

instellen.
- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de start/stop-toets

(ST/STP) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde
sneller verhoogd.

- Nadat u alle gegevens (uur, minuut) hebt ingesteld op de lap/reset-
toets drukken om de instelmodus te verlaten.

- Indien binnen 30 seconden geen toets in de instelmodus wordt 
ingedrukt wijst de display automatisch de normale tijd  (zone 1) aan.

8.0. Tweede tijdaanwijzing (zone 2)

9.0. Specificatie

Programmaklok-symbool
houdt op met knipperen Uren Minuten Seconden

Programmaklok-symbool
houdt op met knipperen

Programmaklok modus

Start/stop
toets

Secondecijfers lopen

Programmaklok-
symbool knippert

Weekdagaanwijzing
‚loopt’

Displayaanwijzing programmaklok stopt

Lap/reset
toets

Verstreken
tijd

Displayaanwijzing programmaklok loopt
Weekdagaanwijzing
‚loopt’

Displayaanwijzing programmaklok loopt
Programmaklok-
symbool knippert

2 keer
op mode

toets drukken

Tijdaanwijzing (zone 1)

Programmaklok-
symbool knippert

Uren, minuten,
seconden

Displaymode-
aanwijzing
tijd (zone 2)

Cijfers knipperen

Instelmodus tijd (zone 2)

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Uren Minuten

Mode
toets

Start/stop toets Vasthouden start/stop toets

Verhoogt
de cijfers

Verhoogt de
instelsnelheid Tijdinstelling (zone 2)

Displaymode-aanwijzing tijd (zone 2)

Tijdaanwijzing (zone 1)
Tijdsysteem:
12/24-uurs aanwijzing, uren, minuten, seconden
Kalender:
Maand, datum en weekdag

Alarm
Alarmsoorten:
Dagelijks wekalarm (zone 1)
Dagelijks wekalarm (zone 2)
Uuralarm

Stopwatch
Resolutie:
Binnen 30 minuten: 1/100 seconde (de display wijst minuten, seconden
en 1/100 seconden aan)
Meer dan 30 minuten: 1 seconde (de display wijst uren, minuten en
seconden aan)

Lap/reset
toets

Lap/reset
toets

Mode
toets

Looptijd:
Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden

Programmaklok
Resolutie: 1 seconde
Looptijd:
Maximale looptijd 23 uur, 59 minuten en 59 seconden
Count-down-alarm
- 2 tonen om de 30 seconden als de resterende count-down-tijd tussen

3 minuten en 11 seconden ligt.
- Iedere seconde een toon als de resterende count-down-tijd tussen

10 seconden en 1 seconde ligt.
- 3 snelle tonen achter elkaar bij het bereiken van de count-down-tijd

voor 10 seconden.

Tweede tijdaanwijzing (zone 2)
- Tijdsysteem: AM/PM, uren, minuten, seconden
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Voor uw veiligheid
• Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven. 
• Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toege-

staan.

Voorzichtig! � Kans op letsel:

• Bewaar de batterij en het apparaat buiten de reikwijdte van kinderen. 
• Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans

op explosie! 
• Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Mocht dit ooit gebeuren, dient men

onmiddellijk een arts te consulteren. 
• Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel

mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen. 
• Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u

met uitgelopen batterijen hanteert!

Schoonmaken en onderhoud 
• Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of

oplosmiddelen gebruiken! Tegen vocht beschermen.
• Bewaar het apparaat op een droge plaats. 

Batterij
• In het geval van het vervangen van batterij, controleer of de batterij met de juiste pool-

richtingen zijn geplaatst (+ pool naar boven). 
• Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

Verwijderen
Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als consu-
ment bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af
te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale
bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.
De benamingen van de zware metalen zijn: 
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood 

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE)
over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. 
Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is ver-
plicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte
voor het verwijderen van elektrisch en elektronisch apparatuur om een
milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. 

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dost-
mann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter
perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het
invoeren van het artikelnummer op onze homepage.
www.tfa-dostmann.de

10.0 Aanwijzing 10.0 Aanwijzing 




