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Woord van dank
Wij danken u voor uw keuze voor een horloge van het 
merk TISSOT, één van de beroemdste Zwitserse merken. 
In uw T-TOUCH horloge zijn de nieuwste technische in-
novaties verwerkt. Naast een wisselende digitale weer-
gave wordt de tijd voortdurend analoog weergegeven.
Bovendien zijn de volgende functies beschikbaar door 
eenvoudig het glas aan te raken: Meteorologische 
gegevens, Hoogtemeter, Chronograaf, Kompas, Alarm 
en Thermometer.

T-TOUCH II
Gebruiksaanwijzing

*



Aanbevolen  
onderhoudsprijzen

support.tissot.ch

TISSOT TOUCH-
HORLOGES MOGEN 

ALLEEN ONDERHOUDEN 
WORDEN DOOR ERKENDE 
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FUNCTIES
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Tijd T
Tijd T2

Alarm    2

R  Relatieve druk

A  Absolute druk 

Aanraakglas geactiveerd

2e functie 1e functie 1e functie

VERLICHTING 

ACTIVEREN

AANRAAK-
GLAS ACTIVE-

REN

MIDDEN – Datum 4

MIDDEN – Tijd 1 4

Aanraakglas activeren / Verlichting activeren

MIDDEN – Tijd 2 4

MIDDEN – Opties 5

METEO – Meteorologische gegevens, relatieve druk 
7

METEO – Meteorologische gegevens, absolute druk 
7

ALTIMETER – Hoogtemeter 8

CHRONO – Chronograaf 9

COMPASS – Kompas 10

ALARM – Alarm 1 11

ALARM – Alarm 2 11

THERMO – Thermometer 12

COMPASS – Ijking 10

Waterdichtheid: 10 bar 
(100 m / 330 ft)

Soort batterij:  
lithium-mangaandioxide knoopcel.
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ALGEMENE GEBRUIKSINFORMATIE

Activeren van het aanraakglas Activeren van de verlichting Instelmodus

Kies een functie

Raak één van de 7 aanraakzones van 
het glas aan om de functie te activeren.

Weergavemodus
Activering van het glas

Als het glas geactiveerd is, knippert 
het symbool  op het 

digitale display.

Als het glas gedurende 15 seconden 
niet wordt aangeraakt, wordt het 

automatisch gedeactiveerd.

Uitzondering: In de kompasmodus 
wordt het glas na 30 seconden 

gedeactiveerd.

1 sec. 2 sec.

2 sec.

Weergave van de Datum =  
Standaard weergave

Weergave van de Tijd 1: T 

Weergave van de Tijd 2: T2 

Weergave van de Opties

of

: voor vooruitzetten van het 
display en/of de stand 

van de wijzers

: voor terugzetten van het 
display en/of de stand 

van de wijzers

Als gedurende 10 seconden geen 
handeling plaatsvindt, wordt de 

instelmodus gedeactiveerd.

De verlichting blijft 
5 seconden actief.

Terug naar weergave van 
de Datum

INSTELLING > TIJDEN T & T2

INSTELLING > DATUM 

Door  of  ingedrukt te houden kunnen de wijzers vooruit of terug lopen. Na een volledige ronde stopt de minutenwijzer en de uren-
wijzer gaat met stappen van één uur vooruit/achteruit. De tijd T2 wordt in stappen van 15 minuten ingesteld.

Activering van het glas Weergave van de tijd T of 
T2 (voorbeeld: T)

Instelmodus : 1 min. vooruit
: 1 min. achteruit

(wijzers en display)

Instellingen bevestigen
a) De seconden starten 

opnieuw vanaf nul
b) De seconden blijven doorlopen

Activering van het glas Weergave van de datum : een dag vooruit
: een dag achteruit

Instellingen bevestigen

De kalender is eeuwigdurend, het aantal dagen per maand is dus al vooraf ingesteld. Bij continue instelling volgen de dagen elkaar eerst lang-
zaam en dan sneller op. Na een volledige maand beginnen de maanden elkaar op te volgen en vervolgens, op dezelfde manier, de jaren.

1 sec.

1 sec.

2 sec.

2 sec.
of

a) b)

of

of

Instelmodus



www.t issot .ch 146_NL5/12

T-TOUCH II

*

  

  

  

 

     

AFLEZEN > OPTIES 

Activering van het glas Weergave van de Opties 
(zie pagina 4)

Toegang tot de sub-menu's:
Weergave van 
de eenheden 

Automatisch in 
standby-stand schakelen 

na 5 seconden
Alarmsignaal na elke seconde

Terug naar weergave van de 
eenheden 

Op ieder moment: het 
submenu verlaten – terug 

naar datumweergave

Weergave van de  
klimaatzone

Weergave van het 
alarmsignaal 

1 sec.

Weergave van 
de eenheden 

INSTELLING > EENHEDEN 

INSTELLING > ALARMSIGNAAL 

Instelmodus 24-uursmodus kiezen – in 
12-uursmodus verschijnt 

de letter A (AM) of P (PM) 
tussen minuten en seconden 

tijdens het instellen 
van de tijd

Modus kiezen 
"ºC / m" of "ºF / ft"

Instellingen bevestigen. 
Bij keuze voor 12-uursmodus 

wordt de datum weergegeven 
als 12.27.2007 (maand, dag, 
jaar) en bij 24-uursmodus als 

27.12.2007 (dag, maand, jaar).

Weergave van het 
alarmsignaal

Instelmodus Ingeschakeld = on ,  
Uitgeschakeld = off

Instellingen bevestigen

2 sec.

of

2 sec.

 of of

Bij het uitschakelen van 
het geluid blijft het geluid 

van de alarmsignalen 
ingeschakeld.
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INSTELLING > SLAAPSTAND
De slaapstand werkt energiebesparend voor de batterij. Alle functies zijn uitgeschakeld, alleen tijd & datum worden bijgewerkt.  
In deze stand kan de batterij gespaard worden als het horloge niet wordt gedragen.

Terug naar de stand tijd & datum 

b) 
 
/ : aftellen stoppen,  

het horloge schakelt niet in slaapstand 

a) Het horloge staat in slaapstand

Automatisch in standby-stand  
schakelen na 10 seconden

Alarmsignaal na elke seconde

Terug naar de stand tijd & datum

of

INSTELLING > HALFROND EN KLIMAATZONE 
Om de hoogtemeterfunctie te optimaliseren kan het halfrond en de 
klimaatzone voor uw geografische positie worden aangepast. Kies uw 
klimaatzone op basis van de vereenvoudigde klimaatindeling volgens 
Koeppen (zie afbeelding rechts).
Als het horloge niet is ingesteld ("No Set") wordt het standaard atmosfeer-
model gebruikt: vaste temperatuur, op zeeniveau = 15°C, gemiddelde druk, 
op zeeniveau: 1013,25hPa

Weergave van de  
klimaatzone

Instelmodus Selectie halfrond:
North = Noord,  
South = Zuid 
not set = niet ingesteld

Lokale klimaat instellen:
T = gematigd;  
M = mediterraan;  
A = aride;  
tr = tropisch; 
P = poolklimaat

Instellingen bevestigen

2 sec.

of

Poolklimaat Gematigd Aride Tropisch Mediterraan
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INSTELLING > SYNCHRONISATIE 
Het horloge moet gesynchroniseerd worden als de wijzers van het horloge niet dezelfde tijd aangeven als 
het digitale display of als de wijzers niet goed over elkaar geplaatst zijn tijdens het gebruik van de functies. 
Het horloge wordt gedesynchroniseerd wanneer de elektromotor ontregelt raakt als gevolg van bijvoor-
beeld flinke schokken. 
N.B.: Voor toegang tot de synchronisatiestand moet het glas geactiveerd worden.

Weergave van de 
eenheden

Modus instelling 
synchronisatie

De wijzers moeten 
perfect over elkaar 
geplaatst zijn in de 

stand 12 uur

Zet de urenwijzer op 
12 uur

Instellingen 
bevestigen

Zet de minutenwijzer 
op 12 uur

Instellingen 
bevestigen  

Terug naar modus 
Tijd T 

of

of of

✓ Gesynchroniseerd ✗ Gedesynchroniseerd

5 sec. of

METEOROLOGISCHE STAND

Activering van het glas Weergave van de relatieve druk in hPa

: één hectopascal vooruit
: één hectopascal achteruit

Instellingen bevestigen

De instelling van deze druk heeft een verandering tot gevolg van de weergegeven hoogte. De relatieve druk is bij voorkeur beperkt tussen 
950 hPa en 1100 hPa.

Instelmodus

Weergave van de absolute druk in hPa

INSTELLING > AFSTELLEN VAN DE RELATIEVE DRUK

1 sec.

2 sec.

of of

In de meteorologische stand zijn de wijzers over elkaar geplaatst om de meteorologische ontwikkelingen aan te duiden.
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WOORDENLIJST > METEOROLOGISCHE GEGEVENS 

Het programma van de T-TOUCH houdt rekening met de verandering in lucht-
druk gedurende de laatste 6 uren om de aan te geven weersontwikkeling te 
berekenen. Bovendien neemt het horloge drukverschil veroorzaakt door een 
snelle verandering van hoogte waar en wordt dit automatisch gecompenseerd. 
Dit verschil is dus slechts minimaal van invloed op de ontwikkeling van de 
luchtdruk.

Het digitale display van de T-TOUCH geeft de 
absolute en relatieve luchtdrukwaarden weer 
in hectoPascal [hPa]. De absolute luchtdruk is 
de werkelijke druk op het tijdstip en de plek 
van de meting en kan niet worden gewijzigd. 
De relatieve luchtdruk is een waarde op zee-
niveau op basis van de absolute lokale lucht-
druk. De barometers en de weerkaarten geven de relatieve drukwaarden aan. 
De waarde voor relatieve druk is afhankelijk van de ingestelde klimaatzone en 
kan in het horloge worden vastgezet. Het afstellen van de relatieve druk hangt 
samen met de hoogte.

Kenmerken van de functie
Meetbereik:  absolute druk: 300 hPa tot en met 1100 hPa
 relatieve druk: 950 hPa tot en met 1100 hPa
Nauwkeurigheid:  absolute druk: ± 3 hPa
 relatieve druk: verandert met de hoogtemeter
Resolutie:  1 hPa 
Omrekening eenheden:  1 hectoPascal [hPa] = 1 millibar [mb]

Functiebeschrijving
In de meteorologische stand zijn de wijzers over 
elkaar geplaatst om de meteorologische ontwik-
kelingen aan te duiden.

Verklaring
De weersveranderingen hebben te maken met de 
variërende luchtdruk. Als de luchtdruk toeneemt, 
klaart de lucht op. Het gebied wordt dan "hoge-
drukgebied" of "anticycloon" genoemd (A). Als de 
luchtdruk afneemt, ontstaan er bewolkingen. Het 
gebied wordt dan "lagedrukgebied" of "depres-
sie" genoemd (A). Het T-TOUCH horloge meet de 
drukvariaties en geeft de weersveranderingen 
aan met behulp van de wijzers die de volgende 7 standen kunnen aannemen 
afhankelijk van de meteorologische ontwikkelingen:

- 6’:  Forse drukverlaging, snel slechter weer
- 4’:  Gematigde drukverlaging,  
 kans op slechter weer
- 2’:  Lichte drukverlaging,  
 kans op lichte verslechtering
12 uur:  Geen merkbare weersveranderingen
+ 2’:  Lichte drukverhoging,  
 kans op lichte verbetering
+ 4’:  Gematigde drukverhoging,  
 kans op verbetering
+ 6’:  Forse drukverhoging, snel beter weer

HOOGTEMETER

Activering van het glas Weergave van de hoogte

: 1 m of 3 ft omhoog
: 1 m of 3 ft omlaag

Instellingen bevestigenInstelmodusWeergave van de hoogte

INSTELLING > HOOGTE VASTZETTEN

1 sec.

2 sec.

of of

De hoogte wordt gedurende 4 uur continu weergegeven op het digitale display. Na 4 uur wordt de hoogtemetermodus gedeactiveerd en 
verschijnt de datum in beeld.
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  27.12.07

1:
9

NB 1: Een hoogtemeter vastzetten betekent dat hij wordt ingesteld op de werke-
lijke hoogte van een bekend punt (zie de instelprocedure op pagina 8). De werke-
lijke hoogtewaarden worden op diverse manieren 
aangegeven: aanduidingsbordjes, niveaucurves en 
maatpunten op de kaart. Het vastzetten van de 
hoogte hangt samen met de relatieve luchtdruk.

NB 2: In een lijntoestel, waar de cabine onder 
druk staat, geeft uw hoogtemeter een on-
nauwkeurige hoogte weer.

NB 3: Voor een optimale nauwkeurigheid van uw hoogtemeter raden wij u 
aan om de klimaatzone te selecteren, zie pagina 6.

Kenmerken van de functie

Functiebeschrijving
In de hoogtemetermodus verandert uw T-TOUCH 
in een barometrische hoogtemeter en geeft hij de 
hoogte weer ten opzichte van de gemiddelde zees-
piegel.

Verklaring
Dit instrument werkt als een barometer en bere-
kent de hoogte als functie van de absolute (lucht)
druk. Als de hoogte stijgt neemt de druk af en 
omgekeerd. De hoogtemeter meet dus het verschil 
tussen absolute (lucht)druk en relatieve luchtdruk (op zeeniveau) en geeft de 
hoogte weer. Uw T-TOUCH wordt temperatuurgecorrigeerd en u kunt uw geo-
grafische positie aanpassen (halfrond en klimaatzone). De weergegeven hoogte 
wordt dus automatisch gecorrigeerd.

WOORDENLIJST > HOOGTEMETER

Meetbereik – 400 m tot +9.000 m     – 1.333 ft tot +30.000 ft
Resolutie van de hoogtemeter 1 m 3 ft

Omrekening eenheden 1 meter [m] =  
3,281 voet[ft]

1  voet [ft] =  
0,305 meter [m]LET OP!

Vanwege het gebruik van druk om de hoogte te meten, is de hoogteme-
ter gevoelig voor veranderingen in luchtdruk bij weersveranderingen. Het 
gebeurt niet zelden dat hoogteverschillen van 100 m in één nacht worden 
waargenomen. De aangegeven waarde kan dus variëren zonder dat de 
hoogte echt veranderd is. 

540 m 540 m

0m

500m

1000m

1500m

2000m

540 m

780 m

540 m

Attention!

P = pression

4000M 4478M 5000M

Weersverandering = drukverandering = wijziging van de weergegeven hoogte

4473 m 4473 m 4473 m

CHRONO

Activering van het glas Weergave van de 
chronograaf 

b) Opnieuw activeren van de 
chronograaf met inachtname 

van de verstreken tijd

Resolutie: 1/100 sec / Meetbereik: 99u59’59’’ en 99/100 sec

Terug op nul zetten van de 
chronograaf

Activeren van de 
chronograaf

Split (tussentijd) 

a) Knipperend stopzetten, 
weergave van de tussentijd, 

de chronograaf loopt op 
de achtergrond

Stopzetten van de 
chronograaf

Activeren van de 
chronograaf

Op nul terugzetten

0.00.0000

  27.12.07  27.12.07

0.01.1 6 34

0.00.0000

13h4657

0.00.0000

0.01.1634

0.01.2052

0.01.3688

0.01.2052 0.01.3688

0.00.00000.00.0000

Stopzetten van de 
chronograaf

2

N

S

EW

hPa

27°

1015

1020

1025

hPa

N 45°

m

NEW-YORK

T2

LONDON

T

4478m

27
december

OPT

CAL

A

A

R
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KOMPAS
De minutenwijzer geeft het geografische noorden aan en houdt daarbij rekening met de ingestelde magnetische afwijking. In kompasmodus 
geeft het digitale display de hoek weer tussen 12 uur en de minutenwijzer. Deze hoek wordt de kompasrichting genoemd en wordt gebruikt 
om uw richting aan te geven met de 12-uuraanduiding van de T-TOUCH.

1 sec.

Activering van het glas Weergave van het kompas Ijking van het kompas door 
de gebruiker

Terug naar weergave van 
het kompas  

INSTELLING > KOMPAS > MAGNETISCHE AFWIJKING

Weergave van het kompas : +/- 1 graad naar het oosten
: +/- 1 graad naar het westen

Instellingen bevestigen

2 sec.

of

Instelmodus en weergave 
van de magnetische 

afwijking

INSTELLING > KOMPAS > IJKING KOMPAS

Weergave van de 
Ijking van het kompas  

Activering van de ijkmodus  
– deactivering van het glas tijdens het ijken

b) Ijking mislukt  
– opnieuw ijken

Terug naar weergave van het kompas 

Draai het horloge meer dan één keer rond op een 
horizontaal vlak (bijv. een tafel) in een ruimte zon-
der magnetische storingen met een draaisnelheid 

van ongeveer 30° per seconde.

Totale duur: maximaal 20 seconden 

a) Ijking geslaagd  
– gegevens opgeslagen

2 sec.



www.t issot .ch 146_NL11/12

T-TOUCH II

*

Kompas

In kompasmodus geeft uw T-TOUCH de 
geografische noordpool aan met inachtne-
ming van de magnetische afwijking. 

Uitleg Kompas

Op de aardbol komen de verticale lijnen (meridianen) samen richting de geo-
grafische noordpool (Mg) en ze geven diens richting aan. De wijzer van een 
klassiek kompas geeft de richting van de 
magnetische noordpool aan (Nm). De hoek (α) 
tussen deze twee richtingen Ng en Nm wordt 
de magnetische afwijking genoemd. De waarde 
van de magnetische afwijking hangt daardoor 
af van de plek waar men zich op de aardbol 
bevindt. Bovendien verplaatst de magnetische 
noordpool zich voortdurend. De waarde van de 
magnetische afwijking hangt daarom ook af van 
de datum. Als de correcte waarde (conform de 
plaats en de datum) van de magnetische afwijking ingesteld is (zie instelpro-
cedure op pagina 10), geeft de minutenwijzer van uw T-TOUCH de richting van 
de geografische noordpool (Ng) aan. Door de magnetische afwijking in te stel-
len op 0, geeft uw T-TOUCH het magnetische noorden (Nm) aan. De waarden 
en data van de magnetische afwijking worden aangegeven op topografische 
kaarten of kunnen worden opgezocht met behulp van specifieke softwarepro-
gramma's die op internet beschikbaar zijn.

Voor Zwitserland: http://www-geol.unine.ch/geomagnetisme/Representation.htm
Voor de hele wereld: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/magfield.shtml

Uitleg Kompasrichting

De kompasrichting is de horizontale hoek tussen de richting van een voorwerp 
en het geografische noorden. De kompasrichting wordt gemeten vanuit het noor-
den in graden van 0° tot 359° 
(vb: oost = 90°). Deze hoek wordt 
weergegeven op het display. 
12 uur geeft de kompasrich-
ting weer ten opzichte van het 
geografische noorden.

NB 1
Voor een correcte aanduiding van het noorden is het van groot belang om het 
horloge zo horizontaal mogelijk te houden.

NB 2
De kompasfunctie mag, net als ieder ander kom-
pas, niet in de buurt van een metalen of magneti-
sche massa worden gebruikt. Bij twijfel kunt u uw 
kompas opnieuw ijken.

NB 3
De draaiende ring met schaalverdeling van 0° tot 359° biedt een andere manier 
om de kompasrichting te bepalen.

Kenmerken van de functie

Nauwkeurigheid:  ± 8°
Resolutie:       2°

WOORDENLIJST > KOMPAS 

Cap

Kompasrichting
315o

Cap

Kompasrichting
315o

ALARM

Activering van het glas Weergave van het alarm 1 Weergave van het alarm 2

Weergave van het  
alarm 1 of 2

Activering of deactivering 
van het alarm

Instelmodus : tijd vooruit
: tijd achteruit

Instellingen bevestigen

INSTELLING > ALARM

De 2 alarmen zijn verbonden met de tijd. Een alarm duurt 30 seconden zonder herhaling. Als de ingestelde tijd aanbreekt kan het 
alarm gestopt worden door op één van de knoppen te drukken. 

1 sec.

of

of

1 sec.

2 sec.

Het alarm gaat af Het alarm stopzetten

of

of

Alarm stopzetten
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Activering van het glas Weergave van de thermometer

Functiebeschrijving
In de thermometerstand geeft uw T-TOUCH 
de omgevingstemperatuur weer.

Verklaring
De aangegeven temperatuur komt overeen 
met die van de kast van het horloge. De 
temperatuur hiervan wordt dus beïnvloed 
door uw lichaamstemperatuur. Daarom kan 
de aangegeven temperatuur afwijken van de 
omgevingstemperatuur.
Om de werkelijke omgevingstemperatuur 
weer te geven moet het horloge gedurende 15 tot 30 minuten worden afgedaan 
om niet meer te worden beïnvloed door de lichaamstemperatuur.

Kenmerken van de functie
De temperatuur kan worden weergegeven in graden Celsius [°C] of in graden 
Fahrenheit [°F]. (Zie pagina 5 voor het wijzigen van de eenheden).

THERMOMETER

1 sec.

Omrekenformules: T 0C = (T 0F -32) x 5/9 
T 0F = T 0C x 9/5 + 32

Meetbereik: –5°C tot +55°C / 23°F tot 130°F

Nauwkeurigheid: ± 1°C / ± 1,8°F

Resolutie: 0,1°C/  0,2°F

WOORDENLIJST > THERMOMETER

Een lichte druk op de knoppen en aanraking van het glas volstaan om de functies 
van uw T-TOUCH te activeren. Overmatige kracht kan het horloge beschadigen.

De lichtintensiteit van het digitale display neemt af als de wijzers in beweging 
zijn. 

In continue versnelde instelmodus neemt het tempo van de weergave toe (bijvoor-
beeld bij de datumfunctie: maanden of jaren in plaats van dagen) ten opzichte van 
de niet continue of vertraagde instelmodus (bijvoorbeeld datum: dagen in plaats 
van maanden of jaren). Laat om de continue versnelde instelmodus te verlaten de 
knoppen 3 seconden los om verder te gaan in vertraagde instelmodus.

De T-TOUCH is waterdicht tot 10 bar (100 m / 330 ft) bij 25°C / 77°F, maar is niet 
geschikt om mee te duiken. U mag de knoppen niet indrukken als het horloge is 
ondergedompeld. Als het glas in contact is met een vloeistof kan geen enkele 
functie worden geactiveerd.

Extra informatie vindt u in het boekje "Internationale Garantie - Service Center" 

SENSORS DEFECT

5 sec.

Als bij selectie van een functie niets in beeld verschijnt komt dat waarschijnlijk 
doordat de sensor van de gekozen functie ontregeld is.

Soort batterij: lithium-mangaandioxide knoopcel.

Storing: er wordt niets meer 
weergegeven op het display

Terug naar weergave van de datum

Als dit het geval is kunt u het best contact opnemen met de verkoper.

WAARSCHUWINGEN


