
Tyto hodinky mají snadno otevíratelný zadní kryt 
pro výměnu baterie. Do štěrbiny v zadním krytu 
vložte minci a otočte jí v naznačeném směru pro 
Otevření/Zavření.
Ujistěte se, že je zadní kryt bezpečně uzavřen.

Typ baterie: CR2032 (3 V)

POZNÁMKY
Při kontaktu s vodou přestane senzor dotykového 
displeje pracovat a nesmí se používat. Funkčnost 
senzoru dotykového displeje může ovlivnit voda nebo 
mastnota na povrchu hodinek.
Před použitím displej otřete.

Když se objeví indikátor slabé baterie
Zablokuje se funkce dotykového displeje.
Textová funkce se vypne.
Znaky se budou posouvat tlačítkem B místo pomocí 
dotykového displeje.
Pro potvrzení a přechod na další položku se použije 
tlačítko A.

Změna nastavení v režimu slabé baterie
Do režimu nastavení vstupte stiskem tlačítka A.
Na požadovaném znaku stiskněte tlačítko B.
Pro potvrzení a přechod na další položku stiskněte 
tlačítko A

DALŠÍ POZNÁMKY

Pro aktivaci jednotky stiskněte tlačítko B, zobrazí se 
čas. Nyní bude aktivována funkce dotykového displeje 
(TSF). Ta umožňuje procházení menu a úpravu 
nastavení. Pokud nebude funkce TSF používána více 
než minutu, automaticky se vypne.

Doporučená doba pro LED zobrazení by neměla být 
delší než jedna minuta.
Pokud bude LED/TSF používána nepřetržitě po delší 
dobu, zobrazí se jako varování indikátor slabé baterie, 
i když baterie bude plná. Tento indikátor zmizí poté, co 
se LED nebude několik hodin používat.

Hodinky fungují nejlépe při teplotě 10 °C – 40 °C.

Životnost baterie závisí na používání hodinek.
Baterii vyměňte co nejdříve poté, co se objeví indikátor 
slabé baterie.

Zapnuté hodinky Nastavit

Nastavit

Nastavit

Nastavit

Nastavit

Automatické
 zobrazení

Automatické
 zobrazení

Automatické
 zobrazení

Čas
Čas

Datum

Alarm

Duální čas

Text 1 Písmeno 2 Písmeno 3 Písmeno Poslední 
písmeno

... atd.

Druhé město Letní čas Letní čas
vypnutý

nebo

Hodiny MinutyAlarm zap./vyp.

Den Měsíc Rok Místní čas Letní čas

Hodiny Minuty Text zapnutý (TON)
Text vypnutý (TOF)

Datum

Alarm

Druhé město Duální čas

Text

Den v týdnu

Čas alarmu

Text 24hodinový čas

AM formát

PM formát

Indikátor slabé
baterie

Indikátor alarmu

DOTykOVý DISPLEj

P
ro

 p
oh

yb
 v

 h
la

vn
ím

 m
en

u 
po

už
ijt

e 
tla

čí
tk

o 
B

 n
eb

o 
do

ty
ko

vý
 d

is
pl

ej
.



VLASTNOSTI A FUNKCE

• Zobrazení času s indikátorem AM/PM
• Zobrazení data a dne s automatickým kalendářem
• Alarm
• Časové zóny (27 měst)
• Zobrazení textu (až 10 znaků)
• Indikátor slabé baterie

NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte jednou tlačítko „B“, aby se zobrazil čas.
Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.
Rozsvítí se číslice minut.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k nastavení minut.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro vstup do režimu TEXT ZAP/
VyP.
Pohybujte prstem po vnějším okraji displeje pro 
Zapnutí (TON) nebo Vypnutí (TOF) textu.
Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

NASTAVENÍ ČASOVÝCH ZÓN

Stiskněte čtyřikrát tlačítko „B“, aby se zobrazilo druhé 
město.
Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.

Pro procházení městy pohybujte prstem 
po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k funkci DST.
Pohybujte prstem po vnějším okraji displeje pro Zapnutí 
(DST) nebo Vypnutí (DOF) přechodu na letní čas.
Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

POZNÁMkA
Charakteristika Světový čas obsahuje 27 
naprogramovaných volitelných měst. Názvy měst mají 
podobu 3znakových zkratek, tzn. LON je Londýn, NyC 
je New york City.

NASTAVENÍ ALARMU

Stiskněte třikrát tlačítko „B“, aby se zobrazil alarm.
Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.
Zobrazení (--:--) znamená, že alarm je vypnutý.
Zobrazení (7:30) znamená, že alarm je zapnutý.

Pro zapnutí/vypnutí alarmu pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.

Při zapnutém alarmu stiskněte tlačítko „B“ pro přístup 
k hodinám.
Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po 
vnějším okraji displeje.
Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k minutám.
Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte prstem po 
vnějším okraji displeje.
Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.
POZNÁMkA
Dávejte pozor na kontrolky AM a PM.

NASTAVENÍ DATA

Stiskněte dvakrát tlačítko „B“, aby se zobrazil kalendář.
Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.
Rozsvítí se číslice měsíce.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro přístup k nastavení data.

Pro zvýšení nebo snížení údaje pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.

Stiskněte tlačítko „B“ pro vstup do režimu ROk, 
MĚSTO a DST (Letní čas).
Pohybujte prstem po vnějším okraji displeje pro Zapnutí 
(DST) nebo Vypnutí (DOF) přechodu na letní čas.
Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

NASTAVENÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

Stiskněte pětkrát tlačítko „B“, aby se zobrazil text.
Stiskněte tlačítko „A“ pro vstup do režimu nastavení.

Pro procházení písmen, čísel a symbolů 
pohybujte prstem po vnějším okraji 
displeje.

Pro potvrzení a přechod k dalšímu znaku stiskněte 
tlačítko „B“.
Pro procházení písmen, čísel a symbolů pohybujte 
prstem po vnějším okraji displeje.
Zpráva může obsahovat maximálně 10 znaků.

Z režimu nastavení vystupte stisknutím tlačítka „B“.

POZNÁMkA
Pro vložení mezery do textu použijte symbol „_“.
Pro uložení textu a výstup použijte symbol „■ “.

MĚSTO

DATUM

MĚSÍC

MINUTY

HODINY

TEXT


