STORM
LONDON
NÁVOD AQUA-PRO
NASTAVENÍ RUČIČKY DUÁLNÍHO ČASU
Rychlé nastavení duálního času
Nastavte hodinovou ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B s korunkou v normální poloze.
Tlačítko A: každý stisk -1 hodina / Tlačítko B: každý stisk +1 hodina.
Přesné nastavení duálního času
Vyšroubujte a vytáhněte korunku do druhé polohy se sekundovou ručičkou v poloze 12 hodin.
Nastavte ručičku duálního času stiskem tlačítka A nebo B.
Tlačítko A: každý stisk -10 minut / Tlačítko B: každý stisk +10 minut.
Korunku pevně zašroubujte, aby byla zajištěna vodotěsnost hodinek.
RESETOVÁNÍ OBVODU PO VÝMĚNĚ BATERIE
Provádí se po výměně baterie za novou nebo po opětovném vložení stejné baterie. Proveďte krátké
spojení tak, že se pinzetou z vodivého materiálu dotknete AC koncovky na bloku obvodu a základní
desky. Tím dojde k resetování obvodu, jak je znázorněno níže.
Základní deska (main plate)

FUNKCE
VODOTĚSNOST DO 1000 M, DUÁLNÍ ČAS, 24HODINOVÝ CYKLUS, OTOČNÁ LUNETA, AUTOMATICKÝ
HELIOVÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
Automatický heliový bezpečnostní ventil
Hodinová ručička
Minutová ručička
Tlačítko A
1. poloha
2. poloha
Korunka v normální poloze
Tlačítko B
24hodinová ručička
Datumovka
Sekundová ručička
Hodinová ručička duálního času (24 h)

NASTAVENÍ POLOHY RUČIČKY DUÁLNÍHO ČASU
Po vložení nebo výměně baterie a před nastavením času zkontrolujte, zda hodinová ručička duálního
času je v poloze 0 (24 hodin). Pokud v této poloze není, nastavte ji níže popsaným postupem:
Vyšroubujte a vytáhněte korunku do druhé polohy .

Podržte tlačítka A a B současně stisknutá po dobu 3 sekund, potom je uvolněte. Ručička duálního
času se mírně pohne a vrátí se do původní polohy.
Stiskem tlačítka A nebo B nastavte ručičku duálního času do polohy 0. Pokud příslušné tlačítko
podržíte stisknuté, ručička se bude pohybovat rychle. Zatlačte korunku do normální polohy a pevně ji
zašroubujte.
AUTOMATICKÝ HELIOVÝ BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
Funguje automaticky v případech, kdy existuje rozdíl mezi tlakem uvnitř a vně hodinek při
dekompresi. Ventil umožňuje vypuštění případného helia, čímž jsou hodinky chráněny před
poškozením.
NASTAVENÍ ČASU/DATA
Pro nastavení času/data vyšroubujte korunku proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte korunku do
druhé polohy a otáčením nastavujte čas. Vytáhněte korunku do první polohy a otáčením ve směru
hodinových ručiček nastavujte datum. Po nastavení data/času pevně korunku zašroubujte, aby byla
zajištěna vodotěsnost hodinek.
Nemanipulujte s korunkou/tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo ve vodě.
Poznámka: *Neprovádějte nastavení data v době od 21.00 do 1.00 hodin. Datum by se nemuselo
správně nastavit.
*24hodinová ručička je automaticky synchronizována s hodinovou ručičkou.
*Datum se mění o půlnoci. Při nastavování času dbejte na správné nastavení AM/PM
(ranní/odpolední čas). Jako indikátor AM/PM používejte 24hodinovou ručičku.

