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VYBAVENÍ HODINEK
• Kompas, teploměr a svítilna, duální čas s analogovým a digitálním mechanismem.
• Pro doporučené požívání a údržbu se držte „návodu o péči
a údržbě“.

NAVIGATOR

B
DIGITÁLNÍ UKAZATELE
• Digitální ciferník se zobrazuje střídavě čas a datum. Změna
probíhá každé 3 sekundy.
• Pro změnu nastavení času nebo datumu stiskněte tlačítko A2
jednou, vyberte seřizovací režim a použijte tlačítko A1 pro
posunutí digitálních údajů.
• Seřizovací krokování je následující: MĚSÍC : DATUM : HODINA : MINUTA.
• Až bude seřizovací postup dokončen, displej (ciferník) bude
ukazovat pouze funkci času. Nyní stiskněte tlačítko A2 jednou.
Displej (ciferník) bude opět střídavě zobrazovat čas a datum.
Seřizování je nyní dokončeno.
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Prosím vezměte na vědomí, že se při zobracení hodin v dolní části
displeje(ciferníku) ukáží písmena A, znamenající AM (tzn. od
24.00 - 12.00) a P. znamenající PM (12.00 - 24.00).
FUNKCE DUÁLNÍHO ČASU
• Analogový a digitální hodinový strojek pracuje nezávisle jeden
na druhém a jsou napájeny oddělenými bateriemi.
ANALOGOVÝ ČAS
• Pro nastavení požadovaného času povytáhněte korunku, po
nařízení zamáčkněte zpět..
SVÍTILNA
• Svítilna se aktivuje jedním jemným stiskem tlačítka B, které je
umístěno na boční straně pláště hodinek. Světlo bude svítit 5
sekund, poté se automaticky samo vypne.
• Předpokládaná životnost baterie je 1 rok, pokud se svítilna
používá 3x denně.
KOMPAS
• Plášť hodinek se musí držet v horizontální poloze.
• Kompas je spíše módním doplňkem a jeho přesnost může být
ovlivněna okolním prostředím.
TEPLOMĚR
• Měří atmosférickou teplotu ve stupních Celsia.
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