
NASTAVENÍ ČASU NASTAVENÍ DATA

DISPLEJ VLASTNOSTI PŘÍKLADY ČASOVÉHO DISPLEJE PŘÍKLADY DATOVÉHO DISPLEJE

Stiskněte A pro zobrazení času.
Stiskněte B pro vstup do režimu nastavení.
Stiskněte A pro posouvání hodin vždy  
o jednu dopředu. *
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do 
režimu nastavení minut.
Stiskněte A pro posouvání minut vždy  
o jednu dopředu.
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do 
režimu nastavení data.
Nastavení data se nachází na následující 
stránce…

…Pokračování z předchozí stránky…

Stiskněte A pro posouvání měsíce vždy  
o jeden dopředu. *
Stiskněte B pro potvrzení a vstup do 
režimu nastavení data.
Stiskněte A pro posouvání data vždy  
o jedno dopředu.
Stiskněte B pro potvrzení a odchod  
z režimu nastavení.

Opakované procházení sekvencí  
vám pomůže lépe pochopit barvy  
a sekvenci.

POZNÁMKA: Oranžový indikátor  
dopoledních hodin se rozsvítí po 
přesunu nad 12 hodin.

Časový displej
Datový displej
Voděodolnost do 50 m
Snadno otevíratelná zadní část krytu pro jednoduchou 
výměnu baterie.

režim/  
posouvání 
jednotek

nastavení/
volba

8 hodin 
(levý sloupec)

12. měsíc 
(levý sloupec)

29. den 
(pravý sloupec)

12. měsíc a 29. den

29 minut 
(pravý sloupec)

8 hodin a 29 minut

POZNÁMKA: Bílý indikátor data se 
rozsvítí v režimu nastavení data.

Hodiny/
měsíc      

Minuty/
datum

Tlačítka

ČTENÍ DISPLEJE

Nejdříve přečtěte levý sloupec a poté pravý, tedy 
nejprve hodiny/měsíc, poté minuty/datum.
Displej zobrazuje všechna světla rozsvícená.

Životnost baterie závisí na používání.

ZOBRAZENÍ ČASU A DATA

Jednou stiskněte A pro zobrazení času.
Dvakrát stiskněte A pro zobrazení data  
(bílé světlo indikuje datum).

10 jednotek

5 jednotek (střed)

1 jednotka

Zobrazený ČAS je:

08:04

Indikátor dopoledních hodin je zapnutý.

Zobrazený ČAS je:

11:38

Indikátor dopoledních hodin je zapnutý.

Zobrazený ČAS je:

16:53

Indikátor dopoledních hodin je vypnutý.

Datový indikátor

Indikátor  
dopoledních hodin

Tyto hodinky mají snadno otevíratelnou zadní část krytu pro snadnou 
výměnu baterie. Použijte minci umístěnou do otvoru na zadní části 
krytu pro otáčení ve směru označeném otevřít/zavřít. Ujistěte se 
prosím, že je kryt řádně uzavřen.                      Typ baterie: CR2032 (3V)

Zobrazené DATUM je:

20. února

Zobrazené DATUM je:

28. srpna

Zobrazené DATUM je:

19. prosince

NÁVOD K HODINKÁM COSMO


