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DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP   HODINEK   TIMEX

TIMEX Intelligent Quartz – 3GMT
Než začnete používat Vaše nové hodinky Timex, přečtěte si návod k použití. Je možné, že Vámi vybraný 
model neobsahuje všechny funkce uvedené v tomto Návodu k použití. 

Vítáme Vás ve světě hodinek Timex®,vyrobených Inteligentní QuartzTM technologií, což znamená udoucnost 
analogových quartzových hodinek. Inteligentní QuartzTM technologie kombinuje výkon mikroprocesorů se 
spolehlivostí a přesností analogových quartzových hodinek. Při plánování Inteligentních Timex ® QuartzTM 
hodinek jsme počítali s novým zobrazením ciferníku, který tradiční analogovou formou informuje uživatele 
pomocí více než tří dalších samostatné ručiček, s potřebnými informacemi, které jsou k dispozici pouze v 
digitálních hodinkách. 

VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU 
Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, míru vodotěsnosti jsme označili jednotkou (WR_M). 

Hloubka vodotěsnosti Tlak pod hladinou vody (p.s.i.)
30 m / 98 stop 60
50 m / 164 stop 86
100 m / 328 stop 160

p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec.

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA S 
VÝJIMKOU, POKUD JSOU VAŠE HODINKY VODOTĚSNÉ DO 200 M. 
1. Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou sklíčka, tlačítka a pouzdro neporušené.
2. Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
4. Odolnost  proti  nárazu  je  označená  na  displeji  nebo na  zadní  straně  pouzdra.  Hodinky  jsou

konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je třeba dávat pozor,
abyste se vyhnuli poškození krystalu/sklíčka.

Míru odolnosti proti úrazu jsme znázornili na ciferníku nebo na zadní straně hodinek. Hodinky jsme navrhli tak,
aby vyhovovaly předpisům ISO o testech odolnosti nárazu. Podle možností dávejte pozor, aby se minerální 
sklo nepoškodilo. 
Stisknutím tlačítka korunky můžete aktivovat osvětlení pozadí ciferníku hodinek, nebo stlačením tlačítka 
korunky jej můžete zapnout. Technologie INDIGLO vyhovuje americké normě (US pat. 4,27,096 a 4,775,964) 
a s elektroluminiscenční technologií se displej rovnoměrně osvítí modrým světlem v noci nebo za podmínek 
špatné viditelnosti. 
DATUM
Vytáhněte korunku do střední polohy, pak ji začněte otáčet, dokud se v okénku data neobjeví číslice 
zobrazující přesné datum. Připomínka: Posun data je mezi večerní 10 a ranní 2 hodinou. V tomto čase 
nenastavujte datum, neboť to může poškodit součástky hodinek. Když jste skončili s nastavením data a času, 
stiskněte korunku do základní polohy. Spustí se ručička vteřin. 
POZNÁMKA: V případě kratších měsíců než 31 dní musíte korigovat posun data. 

VÝMĚNA BATERIÍ 
Od výrobcem instalovaných baterií se očekává 4-6 letá životnost. Toto je jen odhadnutá hodnota, kterou jsme 
určili za předpokladu každodenního používání. Skutečná životnost baterií závisí většinou na skutečném 
používání. Firma TIMEX Vám doporučuje, abyste si baterie dali vyměnit ve specializovaných servisech. Typ 
baterií jsme uvedli na zadní straně 

hodinek. 
BATERIE NEVHAZUJTE DO OHNĚ, NENABÍJEJTE, A UDRŽUJTE JE MIMO DOSAH DĚTÍ! 

UPOZORNĚNÍ: Korunku Vámi zakoupených Inteligentních náramkových hodinek Quartz lze nastavit do tří 
poloh: do zavřené, střední a vnější. Abyste cítili, že jaký je rozdíl mezi jednotlivými nastaveními poloh, 
vytáhněte korunku do vnější polohy a pak pomalu zatlačte ve směru k pouzdru hodinek. Budete cítit cvaknutí 
ve střední poloze. 

3 ČASOVÁ PÁSMA
Hodinky zobrazují čas ve 3 časových zónách:
1. Hodinová a minutová ručička: ukazují čas ve standardním 12-hodinovém formátu. Zobrazované datum vždy
patří k tomuto časovému pásmu.
2. Centrální 4-tá ručička a vnitřní časové značky zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu druhého časového 
pásma.
3.  Centrální 4-tá ručička a vnější časové značky na otočném kroužku zobrazují čas ve 24-hodinovém formátu 
třetího časového pásma.

NASTAVENÍ 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY
1. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy
2. Pokud ručička do 5ti vteřin nebude nastavena na 12, stiskněte tlačítko A pro posun ručičky. Po nastavení 
stiskněte korunku do první polohy.

KALIBRACE 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY
Většina časových pásem používá standardní minuty, pak není kalibrace třeba. V případě lokace, kde časové 
pásmo má nestandardní minuty, pak postupujte následovně:
1. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy,  ručička bude nastavena na 12.
2. Otočte korunku tak, aby minutová ručička odpovídala požadované hodnotě ve druhém a třetím časovém 
pásmu.
3. Zasuňte korunku do druhé polohy. Ručička bude ukazovat nastavené minuty v rámci hodiny.
4. Stiskněte tlačítko pro posun ručičky doku nebude shodně s minutovou ručičkou.
5. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy,  ručička bude nastavena na 12.
6. Otočte korunku pro nastavení správného času minutové a hodinové ručičky.
7. Stiskněte korunku pro ukončení.
Upozornění: V tomto nastavení je třeba aby druhé i třetí časové pásmo mělo shodné minuty.

NASTAVENÍ 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY PRO 2. ČASOVÉ PÁSMO
Stiskněte tlačítko opakovaně dokud 4-tá ručička nebude ukazovat požadovaný čas na vnitřním číselníku ve 
24-hodinovém formátu.

NASTAVENÍ OTOČNÉHO KROUŽKU PRO 3. ČASOVÉ PÁSMO
Třetí časové pásmo používá nastavení 4-té centrální ručičky pro druhé časové pásmo a hodinové značky 
otočného kroužku ve 24-hodinovém formátu. 


