55 min
50 min

10 hod / říjen			

5 min / 5. den

Příklad

Stiskněte tlačítko B pro nastavení DATA a OPUSŤTE
režim nastavení.

se automaticky změní o půlnoci.

Režim MINUT spustíte stisknutím tlačítka B.
Pro posun MINUT stiskněte tlačítko A. Podržte tlačítko
a minuty se budou automaticky posouvat.
Režim data spustíte stisknutím tlačítka B.
Pro posun DNŮ stiskněte tlačítko A. Podržte tlačítko
a dny se budou automaticky posouvat. Poznámka: Datum

Pro aktuální datum sečtěte tato dvě čísla.
V příkladu je znázorněn 24. červen (6. měsíc).

V pravém sloupci jsou uvedeny značky 5 MINUT,
které uplynuly 05-10-15-20-25-…
V příkladu je uvedeno 20 minut.
Celkový počet minut uplynulých z hodiny zjistíte
sečtením těchto dvou čísel. 4 + 20.
V příkladu je znázorněno 24 minut po šesté hodině.

V pravém sloupci jsou uvedeny značky 5 DNŮ,
které uplynuly
05-10-15-20-25-30-35-… V příkladu je znázorněn
20. den.

Následují údaje v prostředním sloupci, kde je uveden
počet až 4 DNŮ. V příkladu jsou uvedeny 4 dny.

Údaje v prvním sloupci.
Prvních 12 světel ukazuje MĚSÍCE počítané vzestupně
ledne-únor-březen-duben-květen … prosinec.
V příkladu je znázorněn červen (6. měsíc).

Údaje v prvním sloupci.
Prvních 12 světel ukazuje HODINY počítané vzestupně
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.
V příkladu je uvedeno 06AM (6:00).

Pro přepnutí do režimu nastavení stiskněte tlačítko B.
Pro posun HODIN stiskněte tlačítko A.
Podržte tlačítko a hodiny se budou automaticky posouvat,
tlačítko uvolněte při dosažení požadované hodiny.

Následují údaje ve druhém sloupci, které uvádí minuty
(maximálně až do 4 minut). V příkladu jsou znázorněny
4 minuty.

Pro zobrazení DATA stiskněte dvakrát tlačítko A.

Pro zobrazení ČASU stiskněte tlačítko A.

Pro zobrazení ČASU stiskněte tlačítko A.

Poznámka: V pravé poledne se rozsvítí ukazatel PM.

ZOBRAZENÍ DATA

NESIS

LONDON

ZOBRAZENÍ ČASU

Typ baterie: CR1632

Životnost baterie bude záviset na použití.

POZNÁMKA: Tyto hodinky jsou opatřeny snadno
otevíratelnou zadní částí pláště pro výměnu baterie,
kterou zvládnete sami. Do štěrbiny na zadní straně
pláště vložte minci a otočte s ní ve směru označeném
Open/Close (otevřít/zavřít).
Ujistěte se prosím, že je zadní část pláště po uzavření
zajištěna.

NASTAVENÍ ČASU A DATA

Horní obrázek ukazuje všechny LED svítící.

1 jednotka
(až 4)
MINUTA / DEN

10 min / 10. den

1 hod / leden			

30 min/ 30. den

2 hod / únor			

3 hod / březen

4 hod / duben			

5 hod / květen

6 hod / červen			

7 hod / červenec			

8 hod / srpen			

9 hod / září				

60 min

Ukazatel
PM (odpoledne)
(oranžový)

11 hod / listopad			

Ukazatel
DATA
(zelený)

12 hod / prosinec			

DISPLEJ

