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DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP   HODINEK   TIMEX

TIMEX Intelligent Quartz – YACHT RACER
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. 

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. 

DATUM – FUNKCE PERFECT DATE
Hodinky jsou nastaveny tak, že budou vždy zobrazovat správné datum až do roku 2060. Automaticky 
rozpoznají počet dní v měsíci a přestupné roky. Pro zobrazení data stiskněte korunku, 4-tá centrální ručička se
posune na datum na lunetě hodinek a po několika vteřinách se opět vrátí do 12 pozice. Tato funkce je aktivní 
pouze v režimu času. V případě výměny baterie je třeba provést kalibraci v servisu Timex.

NASTAVENÍ 4-té CENTRÁLNÍ RUČIČKY
1. Vytáhněte korunku do 3-tí polohy, obě ručičky podčíselníků se nastaví na 0.
2. Pokud ručička do 10ti vteřin nebude nastavena na 12, stiskněte tlačítko A nebo B pro posun ručičky. Po 
nastavení stiskněte korunku do první polohy. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 5ti vteřin tak ručička 
posune na datum.

REŽIMY HODINEK
Stiskněte tlačítko C pro výběr režimu, ten zobrazuje horní podčíselník.

ČAS
Zobrazení času a data.

YACHT RACE TIMER 5
Nastaví Timer na 5 minut a potom spustí stopky.

YACHT RACE TIMER 3
Nastaví Timer na 3 minuty a potom spustí stopky.

YACHT RACE TIMER 1
Nastaví Timer na 1 minutu a potom spustí stopky.

CHRONO
Funkce stopek.

YACHT RACE TIMER 
Timer lze nastavit na 1, 3 anebo 5 minut, po uplynutí tohoto času se automaticky spustí stopky. 
1. Stiskněte opakovaně tlačítko C pro výběr požadovaného Timeru.
2. Pro spuštění stiskněte tlačítko A START/STOP. 4-tá ručička zobrazuje odečet vteřin, spodní podčíselník 
minut. 
3.  Pro ukončení stiskněte tlačítko A START/STOP.
4. Pro resetování stiskněte a podržte tlačítko B SPLIT/RESET na 2 vteřiny, Timer se vrátí na původní 
nastavení. 

Timer pípnutím upozorní na každou uplynulou minutu a také posledních 5 vteřin odečítání. Po uplynutí 
stanovené doby se automaticky spustí stopky. Stopky zobrazují minuty v půlhodinovém horním podčíselníku a 
mají kapacitu 1 hodiny. Poté musí být před opětovným použitím resetovány stisknutím a držením tlačítka 3 po 
dobu 3 vteřin.

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 

VÝMĚNA BATERIÍ 
Firma TIMEX Vám doporučuje, abyste si baterie dali vyměnit ve specializovaných servisech Timex. Typ baterií
jsme uvedli na zadní straně hodinek. 



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


