NÁVOD K OBSLUZE
merit -14CH

DIESEL
PRO ÚSPù·N¯ ÎIVOT

DÒLEÎITÉ INFORMACE!
• Pokud jsou hodinky pod vodou nebo vlhké, nikdy nepouÏívejte tlaãítka ani jiné ovládací
prvky hodinek, ani nenastavujte ãas. Pouzdro hodinek a kovové ﬁemínky vyÏadují po namoãení do moﬁské vody dÛkladné opláchnutí v ãisté vodû.
• Hodinky DIESEL nenoste do horké koupele ani do sauny. Spojení vody s vysokou teplotou mÛÏe zpÛsobit ãásteãné pozbytí vodotûsnosti va‰ich hodinek.
• Neprovádûjte Ïádné úpravy ãasu nebo data smûrem vzad v dobû mezi 8 veãerní a 3 ranní.
V této dobû jsou soukolí velmi blízko k sobû a mÛÏe dojít k jejich po‰kození.
• Korunku ﬁádnû dotahujte.
• Korunku vracejte vÏdy do normální polohy.
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ODOLNOST PROTI VODù
Vodovzdornost do 5 bar (50 m) Vodovzdornost do 10 bar (100 m)
Hloubka
Oznaãení na zadní stranû puzdra hodinek
5 ATM
10 ATM
Lehké postﬁíkání, pot, lehk˘ dé‰È, apod.
OK
OK
Koupání, apod.
OK
OK
Plavání, apod.
OK
OK
·norchlové potápûní (bez kyslíkové bomby)
NE
OK
Vodovzdorné vlastnosti
Vhodné pro plavání,
Vhodné pro potápûní
ale nelze pouÏít pro potápûní
bez d˘chacího pﬁístroje

Hodinky s ukazatelem data VX42/VX12
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum na pﬁedchádzející den.
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NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a posuÀte
ãas tak, aby do‰lo k zmûnû data na souãasn˘ den.
3. Nastavte správny ãas.
4. Zatlaãte korunku do polohy 1.

Hodinky s ukazatelem dne a data VX43
NASTAVENÍ DNE
S korunkou v poloze 2 a nastavte
ukazatel dne na pﬁedcházející den.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum na pﬁedcházející den.
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a posuÀte ãas tak, aby do‰lo k zmûnû ukazatele data a dne na souãasn˘ den.
3. Nastavte správny ãas.
4 4. Zatlaãte korunku do polohy 1.

Hodinky s ukazatelem data IM50
NASTAVENÍ DATA (1. âÍSLICE)
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum.
NASTAVENÍ DATA (2. âÍSLICE)
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum na pﬁedcházející den.
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a posuÀte ãas tak, aby do‰lo ke zmûnû data
na souãasn˘ den.
3. Nastavte správn˘ ãas.
4. Zatlaãte korunku do polohy 1.
3-ruãiãkové hodinky s funkcí EL 6N30/OU30
FUNKCE EL
Tlaãítko EL (osvûtlení) je umístnûno nad korunkou. Jeho stisknutím spustíte funkci osvûtlení displeje, takÏe displej hodinek
bude viditeln˘ i pﬁi nedostateãném osvûtlení po dobu 3 sekund.

5

Chronograf se dvûma ukazateli dne a data VX36
(s jednou korunkou)
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte po smûru hodinov˘ch ruãiãek a posuÀte ruãiãku
ukazatele.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DATA A âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte po smûru hodinov˘ch ruãiãek a posuÀte hodinovou a minutovou ruãiãku. Ruãiãka ukazatela dne v t˘dnu se bude pohybovat spolu s hodinovou a minutovou ruãiãkou. Otáãejte korunkou, dokud nedosáhnete poÏadovaného dne v t˘dnu.
Chronograf OS60
(s jednou korunkou a dvûma tlaãítky)
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3. Sekundová ruãiãka a ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy
se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do v˘chozí polohy, dokud se tyto ruãiãky
nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpo6 znána jako nová nulová poloha.

2. Otáãejte korunkou, dokud nenastavíte poÏadovan˘ ãas.
3. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte korunkou proti smûru hodinov˘ch ruãiãek,
dokud se v poli zobrazení data neobjeví správné datum.
3. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy.
VYNULOVÁNÍ âASOMÍRY
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3. Sekundová ruãiãka a ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy
ãasomíry se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do v˘chozí polohy, dokud se
tyto ruãiãky nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpoznána jako nová nulová poloha.
2. Stisknutním tlaãítka (A) nastavíte sekundovou ruãiãku ãasomíry na 12 (nulová poloha).
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka (A) se sekundová ruãiãka ãasomíry posune o jednu pozici.
Pokud podrÏíte tlaãítko (A) na dobu del‰í neÏ 2 sekundy, bude se sekundová ruãiãka
ãasomíry pohybovat souvisle.
3. Stisknutním tlaãítka (B) nastavíte ruãiãku ukazatele 1/20 sekundy ãasomíry na 12 (nulová poloha). KaÏd˘m stisknutím tlaãítka (A) se ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy ãasomíry posune o jednu pozici. Pokud podrÏíte tlaãítko (A) na dobu del‰í neÏ 2 sekundy,
bude se ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy ãasomíry pohybovat souvisle.
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4. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy.
5. Stisknutním tlaãítka (B) nastavíte v‰echny ruãiãky do nulové polohy.
FUNKCE âASOMÍRY
1. Stisknutním tlaãítka (A) spustíte/zastavíte bûh ãasomíry.
2. Stisknutním tlaãítka (B) ãasomíru vynulujete.
3. Aãkoliv se ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy zastaví
po uplynutí 30 sekund, hodinky nadále mûﬁí pﬁesn˘
uplynul˘ ãas. Pﬁesn˘ ãas se zobrazí po skonãení mûﬁení.
4. Pokud dojde k stisknutí tlaãítka (B) po vynulování
ãasomíry, zmûní se nastavení ruãiãky ukazatele 1/20
sekundy tak, Ïe bude ukazovat celé sekundy.
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Chronograf VD54
(s jednou korunkou a dvûma tlaãítky)
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3. Sekundová ruãiãka a ruãiãka ukazatele 1/20 sekundy
se vrátí do nulové polohy. Nevracejte korunku do v˘chozí polohy, dokud se tyto ruãiãky
nezastaví na nule, jinak bude poloha, ve které se zastaví po zasunutí korunky, rozpoznána jako nová nulová poloha.
2. Otáãejte korunkou, dokud nenastavíte poÏadovan˘ ãas.
3. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy.
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunky nastavte ãas.
3. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy 1.
NASTAVENÍ DÍLâÍHO UKAZATELE 24 HODIN
Ruãiãka ukazatele 24-hodinového formátu se pohybuje spolu s hodinovou a minutovou
ruãiãkou. Pﬁi nastavování správného ãasu se pﬁesvûdãíte, Ïe nastavujete správny ãas
v 24-hodinovém formátu.
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POUÎITÍ STOPEK
Pﬁed pouÏitím stopek zkontrolujte, zda je minutová a sekundová ruãiãka v nulové poloze.
Pokud nejsou, ﬁídíte se pokyny pro nastavení ukazovatelÛ stopek dále. Stopky se spou‰tûjí
a zastavují tlaãítkem (A). Tlaãítkem (B) se zobrazuje meziãas a nulují se zastavené stopky.
NASTAVENÍ UKAZATELÒ STOPEK
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Minutovou a sekundovou ruãiãku nastavíte do nulové polohy stisknutím tlaãítka (A) nebo
(B).
3. S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka (A) nebo (B) (A = pohyb vpﬁed, B = pohyb vzad) se ruãiãky posunou o jednu polohu. Ruãiãky se pohybují rychleji, pokud podrÏíte pﬁíslu‰né
tlaãítko stisknuté.
POZNÁMKA: Pokud se ruãiãky stopek pohybují nesprávnû, stisknûte tlaãítka (A) a (B) zároveÀ po dobu del‰í neÏ dvû sekundy. Jakmile tlaãítka uvolníte, bude se sekundová ruãiãka otáãet proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ do nulové polohy.
4. ZasuÀte korunku do v˘chozí polohy 1.
Zrcadlov˘ displej s dvûma ruãiãkami
FUNKCE ZRCADLA
Zrcadlov˘ displej LCD má tﬁi základní moÏnosti zobrazení: zrcadlo, hodiny a velké sekundy
10 (viz obrázky). Tyto reÏimy zobrazení lze postupnû vyvolat stisknutím tlaãítka (B). Jednot-

livé reÏimy zobrazení po sobû nasledují tak, aby byly zdÛraznûny rÛzné animace, takÏe nemusejí vÏdy jít po sobû ve stejném poﬁadí. Není dÛvod k panice! Jedná se o ovládan˘
chaos.
FUNKCE EL
Tlaãítko (A) funkce EL (osvûtlení) zapíná funkci osvûtlení displeje, takÏe displej hodinek
bude viditeln˘ i pﬁi nedostateãném osvûtlení po dobu 3 sekund.
POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná pﬁi zobrazení zrcadla a má rÛzné v˘sledky pﬁi funkci
zobrazení velk˘ch sekund. PouÏívejte tuto funkci pﬁi zobrazení hodin.
ZOBRAZENÍ
ZRCADLA

ZOBRAZENÍ
HODIN

ZOBRAZENÍ
SEKUND

TLAâÍTKO (A) FUNKCE EL
TLAâÍTKO (B) VOLBA REÎIMU ZOBRAZENÍ
KORUNKA
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Umístûní tlaãítek pro digitální pﬁístroje BD3000/3001
VERZE S ALARMEM BD3000

Legenda k REÎIMU IKON
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âAS 1, 2

ALARM t˘den 1, 2

âASOMÍRA

MOÎNOSTI

ALARM zobrazení zapnuto

ODPOâET âASU

AUTO EL

Zvukov˘ signál

âAS 1, 2

MOÎNOSTI

SVùTOV¯ âAS

AUTO EL

LETNÍ âAS

âASOMÍRA

Verze s alarmem BD3000
P¤EHLED
Tyto pokyny jsou uvedeny tak, aby odráÏely logiku digitálního pﬁístroje. Funkce ZOBRAZENÍ
DVOU âASÒ, ALARM, âASOMÍRA a ODPOâET âASU jsou popsány v poﬁadí, v jakém se
zobrazují na pﬁístroji. Proto jsou témûﬁ v‰echny pokyny k nastavení uvedeny v oddíle
MOÎNOSTI. KaÏd˘ provozní reÏim je popsán podrobnû dále, av‰ak nejprve je nutné popsat nûkolik jedineãn˘ch novinek.
OSVùTLENÍ DISPLEJE EL
Funkce osvûtlení EL se spou‰tí tlaãítkem (C). Jedním stisknutím tohoto tlaãítka zapnete
funkci osvûtlení displeje a displej bude viditeln˘ i za zhor‰en˘ch svûteln˘ch podmínek po
dobu 3 sekund. Stisknutím a podrÏením tlaãítka EL na 2 sekundy zapnete funkci automatického osvûtlení, která je na displeji oznaãena pﬁíslu‰nou ikonou. Tato funkce umoÏÀuje
zapnutí osvûtlení stisknutím kteréhokoliv funkãního tlaãítka. Tuto funkci vypnete opûtovn˘m stisknutím a podrÏením tlaãítka EL po dobu 2 sekund.
ZOBRAZENÍ DVOU âASÒ
Na hodinkách mÛÏete nastavit dvû rÛzná ãasová pásma a snadno mezi nimi pﬁecházet
stisknutím tlaãítka (A), kdyÏ jsou hodinky v reÏimu zobrazení ãasu. Alarmy se pﬁepínají
s ãasov˘m pásmem. Pro ãasové pásmo 2 nelze pouÏít nastavení 24-hodinového formátu.
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ALARM
Funkce t˘denního alarmu umoÏÀuje denní pﬁipomínku od pondûlí do nedûle.
Alarmy 1 a 2 lze pouÏít pro jednorázové nebo opakované pﬁipomínky:
Jednorázová pﬁipomínka:
Jednorázovou pﬁipomínku nastavíte jednodu‰e tak, Ïe nastavíte v‰echna datová pole pro
poÏadovan˘ ãas, den a mûsíc.
Denní pﬁipomínka:
Opakovanou pﬁipomínku ve stejn˘ ãas kaÏd˘ den nastavíte tak, Ïe vyplníte pouze pole pro
ãas a ponecháte pole pro den a mûsíc prázdná (--). Pﬁipomínka se tak bude opakovat
ve stejn˘ ãas kaÏd˘ den.
Mûsíãní pﬁipomínka:
14 Opakovanou pﬁipomínku ve stejn˘ den kaÏd˘ mûsíc nastavíte tak, Ïe vyplníte pouze pole

pro datum a ãas, a pole mûsíce ponecháte prázdne (--). Pﬁipomínka se tak bude opakovat ve stejn˘ den a ãas kaÏd˘ mûsíc.
Alarmy se automaticky zapnou po jejich nastavení. Zvuk alarmu vypnete stisknutím kteréhokoliv tlaãítka.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ALARMU:
Do reÏimu alarmÛ vstoupíte opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B), dokud se nezobrazí ikona
alarmu.
1. Nastavení alarmu potvrdíte stlaãením tlaãítka (A), pomocí kterého procházíte mezi jednotliv˘mi nastaven˘mi alarmy.
2. Alarm zapnete/vypnete stisknutím tlaãítka (D) kdyÏ je pﬁíslu‰n˘ alarm zobrazen na displeji. Po zapnutí alarmu se na displeji objeví oznaãení "on".
3. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (D) alarm vypnete, na displeji se zobrazí (--).

Displej t˘denního alarmu

Displej alarmu 1, 2
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âASOMÍRA
Nejkrat‰í doba, kterou lze pomocí ãasomíry mûﬁit, je 1/100 sekundy
a nejdel‰í je 9 hodin, 59 minut, 59 sekund a 99 setín sekundy. âasomíra bude mûﬁit ãas i nadále, ale ukazatel hodin se vynuluje. Do reÏimu
ãasomíry vstoupíte opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B), dokud se nezobrazí ikona ãasomíry.

Displej ãasomíry

SPU·TENÍ/ZASTAVENÍ âASOMÍRY
1. Mûﬁení ãasu spustíte stisknutím tlaãítka (D).
2. âasomíru zastavíte stisknutím tlaãítka (D). V mûﬁení ãasu mÛÏete pokraãovat po zastavení ãasomíry tím, Ïe opûtovnû stisknete tlaãítko (D). Zastavenou ãasomíru mÛÏete vynulovat stisknutím tlaãítka (E).
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ODPOâET âASU
Tato funkce umoÏÀuje odpoãet ãasu od tﬁí pﬁednastaven˘ch hodnot: 3 minuty, 5 minut a 10
minut. Kromû tûchto pﬁednastaven˘ch hodnot je k dispozici jedno volné pole pro nastavení
a uloÏení ãasu k odpoãtu uÏivatelem. âas se odeãítá po jedné sekunde. UÏivatelsk˘ ãas je
moÏné nastavit na jakoukoliv hodnotu mezi 5 sekundami a 9 hodinami, 59 minutami a 59
sekundami. Po dosaÏení nuly se ãasovaã znovu nastaví na v˘chozí hodnotu a zaãne znovu
automaticky odpoãítávat, pﬁiãemÏ zaznamenává poãet opakování odpoãtu (aÏ do 99 opakování). Odpoãet ãasu se bude opakovat po dobu 14-15 hodin, neÏ se zastaví a vynuluje.
1. Odpoãet ãasu spustíte stisknutím tlaãítka (D).

2. Odpoãet ãasu zastavíte stisknutím tlaãítka
(D). V odpoãtu ãasu mÛÏete pokraãovat opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (D). Stisknutím
tlaãítka (E) nastavíte zastaven˘ odpoãet ãasu
na v˘chozí hodnotu.

Displej
odpoãtu 3:00

Displej odpoãtu
uÏivatelského ãasu

MOÎNOSTI
Tento pﬁístroj nabízí dal‰í reÏim, ve kterém lze upravit ve‰kerá nastavení podobnû jako na
televizi nebo videopﬁehrávaãi. Do reÏimu MOÎNOSTI vstoupíte opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B), dokud se nezobrazí ikona MoÏnosti.
1. V reÏimu MoÏnosti se mÛÏete pohybovat smûrem nahoru pomocí tlaãítka (D) a smûrem dolÛ pomocí tlaãítka (E).
2. Zv˘raznûnou poloÏku nabídky vyberete tlaãítkem (A). Tento postup
opakujte pro jak˘koliv v˘bûr v reÏimu MoÏnosti. Pokud se kdykoliv
chcete vrátit do pﬁedchozí nabídky, stisknûte tlaãítko (B). Stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) po dobu 3 sekund opustíte reÏim MoÏnosti a pﬁejdete pﬁímo do reÏimu zobrazení ãasu.
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NASTAVENÍ âASU/DATA
1 Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B) vstupte do reÏimu MoÏnosti.
Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stisknûte tlaãítko
(A) pro v˘bûr. Ikony ãasÛ 1, 2 zaãne blikat (viz obr. 1).
2. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zv˘raznûte ãas 1 nebo 2: "Tm1
nebo Tm2", a vyberte stisknutím tlaãítka (A). Podle va‰eho v˘bûru
zaãne blikat ikona pro ãas 1 nebo 2.
3. Zobrazí se základní nastavení ãasu, pﬁiãemÏ sekundy blikají pﬁi nastavování ãasu "T1". Pﬁi nastavování ãasu "T2" blikají minuty. Sekundy vynulujete stisknutím tlaãítka (D). Volbu nastavení a posun na nastavení minut provedete stisknutím
tlaãítka (A).
4. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlaãítka (A).
5. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení mûsíce provedete stisknutím tlaãítka (A).
6. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro mûsíc, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisknutím tlaãítka (A).
7. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro dny, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení
a posun na nastavení roku provedete stisknutím tlaãítka (A) (viz obr. 2).
8. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro roky, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového formátu provedete stisknutím tlaãítka
18 (A).

Obr. 2
Obr. 3
9. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zv˘razníte poÏadovanou hodnotu 12H nebo 24H, podle poÏadovaného
formátu zobrazovaného ãasu a stisknutím tlaãítka
(A) volbu potvrdíte (viz obr 3). Po tomto potvrzení
se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota sekund
a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadnû upravit jakákoliv nastavení nebo reÏim nastavení ãasu
opustit stisknutím tlaãítka (B) a pﬁejít do nabídky
"Tm1, Tm2". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.

PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
ZVUKOVÉ OZNAâENÍ CELÉ HODINY
Pokud je tato funkce zapnuta, va‰e hodinky pípnou kaÏdou celou hodinu. Stejn˘ zvukov˘ signál bude doprovázet ve‰keré zmûny provozního reÏimu va‰ich hodinek, pﬁiãemÏ pﬁechod do reÏimu zobrazení ãasu
bude oznamován vy‰‰ím tónem.
1. Pokud si pﬁejete zapnout nebo vypnout zvukov˘ signál, vstupte opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B) do reÏimu MoÏnosti. Opakovan˘m
stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte volbu Alarmy a stisknûte
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tlaãítko (A) pro potvrzení.
2. Opakovan˘m stlaãením tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte volbu signálu "Chime" a potvrìte
stisknutím tlaãítka (A). Rozsvítí se ikona zvukového signálu (viz obr. 1).
3. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (A) zvukov˘ signál vypnete.
NASTAVENÍ ALARMÒ
1. Pomocí tlaãítka (B) zobrazte ikonu MoÏnosti. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte volbu Alarmy a stisknûte tlaãítko
(A) pro potvrzení (viz obr. 2). Následnû zaãnou blikat ikony Alarm W,
1, 2.
2. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte volbu t˘denního alarmu, alarmu 1 nebo 2: "AL-wk, AL-1, nebo AL-2" a potvrìte stisknutím tlaãítka (A). Podle va‰í volby zaãne blikat ikona
pﬁíslu‰ného alarmu.
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T¯DENNÍ ALARM: "AL-wk"
1. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlaãítka (A).
2. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení mûsíce provedete
stisknutím tlaãítka (A). V tomto okamÏiku se zobrazí blikající hod-

nota pro minuty a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadne upravit jakékoliv nastavení nebo reÏim nastavení alarmu opustit stisknutím tlaãítka (B) a pﬁejít do nabídky
"AL-wk, AL-1, AL-2, nebo Chime". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátite zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ
se jakékoliv zmûny, které jste provedli, uloÏí.
ALARM 1, 2: "AL-1, AL-2"
1. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) vyberte alarm 1nebo 2 a potvrìte
stisknutím tlaãítka (A). Podle va‰í volby zaãne blikat ikona alarmu 1
nebo 2.
2. Zobrazí se základní nastavení alarmu 1 nebo 2, pﬁiãem bliká hodnota pro minuty. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty,
tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin
provedete stisknutím tlaãítka (A).
3. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení mûsíce provedete
stisknutím tlaãítka (A).
4. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro mûsíc, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisk-

21

nutím tlaãítka (A).
5. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro den, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení
potvrdíte stisknutím tlaãítka (A). V tomto okamÏiku se zobrazí blikající hodnota pro minuty a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadnû upravit jakákoliv nastavení nebo reÏim nastavení alarmu opustit stisknutím tlaãítka (B) a pﬁejít do nabídky "AL-wk, AL-1,
AL-2, nebo Chime". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
ODPOâET âASU
1. Do reÏimu nastavení vlastní hodnoty pro odpoãet ãasu vstoupíte stiskem tlaãítka (B),
dokud se nezobrazí nabídka MoÏnosti. Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) vyberte moÏnost
"Timer" a potvrìte tlaãítkem (A). Ikona odpoãtu ãasu zaãne blikat .
2. Zobrazí se základní nastavení odpoãtu ãasu, pﬁiãemÏ bliká hodnota pro sekundy. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro sekundy, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení
a posun na nastavení minut provedete stisknutím tlaãítka (A).
3. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlaãítka (A).
4. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení potvrdíte stisknutím tlaãítka (A).V tomto okamÏiku se zobrazí blikající hodnota pro
22 sekundy a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadnû upravit jakékoliv nastavení nebo
reÏim nastavení alarmu opustit stisknutím tlaãítka (B) a pﬁejít do nabídky "AL-wk, AL-1,

AL-2, nebo Chime". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu
v˘‰e popsaného postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny, které jste provedli, uloÏí.
ZOBRAZENÍ "Views"
Tato funkce umoÏÀuje rÛzne druhy zobrazení v reÏimu zobrazení ãasu.
Na v˘bûr je celkem pût rÛzn˘ch zobrazení a ta po vybrání zÛstávají nastavena, dokud nevyberete zobrazení jiné.
ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ
Jedná se o základní zobrazení hodinek. Ukazuje v˘razn˘ ãas se zobrazením sekund, dne v t˘dnu a data.
DATUM/âAS "Dt/Tm"
V tomto reÏimu je zobrazen uveden˘ datum: rok, mûsíc a den v t˘dnu,
a aktuální ãas.
âAS 1, âAS 2, "T1/T2"
V tomto reÏimu jsou na displeji zobrazeny ãasy pro obû nastavená ãasová pásma, se zv˘raznûn˘m ãasem 2. Volbu zv˘raznûného ãasu lze
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zmûnit stisknutím tlaãítka (A) v reÏimu zobrazení ãasu.
POUZE âAS "Tm"
V tomto reÏimu se zobrazují velké ãíslice pro hodiny, minuty a sekundy.
V tomto reÏimu mÛÏete pﬁepnout do reÏimu zobrazení data a ãasu, a to
stisknutím tlaãítka (D). ReÏim zobrazení je takto viditeln˘ pouze po dobu
stisknutí uvedeného tlaãítka, jakmile jej uvolníte, vrátí se reÏim opût do
zobrazení samotného ãasu.
NASTAVENÍ REÎIMÒ ZOBRAZENÍ
1. Pomocí tlaãítka (B) pﬁejdete do nabídky MoÏnosti. Pomocí tlaãítka
(D) nebo (E) vyberte moÏnost "Views" a potvrìte tlaãítkem (A).
2. Tlaãítkem (D) nebo (E) vyberte poÏadovan˘ reÏim zobrazení a potvrìte tlaãítkem (A). Tím nastavíte vybran˘ reÏim zobrazení jako aktuální a vrátíte se do nabídky MoÏnosti.
TIPY "Tips"
Tato funkce nabízí "tipy pro úspe‰n˘ Ïivot." Tipy jsou pﬁístupné z reÏimu
zobrazení ãasu stisknutím tlaãítka (E). Zobrazovan˘ tip se bude na displeji hodinek posouvat tﬁikrát, neÏ se reÏim zobrazení vrátí zpût do zobrazení aktuálního ãasu. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (E) mÛÏete
pﬁecházení mezi jednotliv˘mi tipy, pﬁiãemÏ stisknutím tohoto tlaãítka
vÏdy pﬁeru‰íte zobrazovaní stávajícího tipu. Základním nastavením pro
24
zobrazovaní tipÛ je náhodné zobrazování "Rndm", hodinky v‰ak nabízejí
dal‰í dvû moÏnosti zobrazení tipÛ: v‰echny, All, a nejlep‰ích 10, Top 10.

NÁHODNÉ ZOBRAZENÍ TIPÒ: "Rndm"
V tomto nastavení se z tipÛ vybírá náhodnû pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka (E) v reÏimu zobrazení ãasu.
V·ECHNY TIPY: "All"
V tomto reÏimu se zobrazují postupnû v‰echny tipy v poﬁadí podle ãíselného oznaãení pﬁi
kaÏdém stisknutí tlaãítka (E) v reÏimu zobrazení ãasu.
NEJLEP·ÍCH 10 TIPÒ: "Top 10"
Tento reÏim vám umoÏÀuje vybrat si nejlep‰ích 10 tipÛ dle svého uváÏení a následnû procházet pouze tímto seznamem ve vámi sestaveném poﬁadí pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka (E)
v reÏimu zobrazení ãasu.
NASTAVENÍ TIPÒ
1. Pomocí tlaãítka (B) pﬁejdûte do nabídky MoÏnosti. Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) vyberte
moÏnost "Tips" a potvrìte tlaãítkem (A).
2. Tlaãítkem (D) nebo (E) vyberte poÏadovan˘ reÏim zobrazování tipÛ a potvrìte tlaãítkem
(A).
NASTAVENÍ NEJLEP·ÍCH 10 TIPÒ "Top 10"
1. V zobrazení nejlep‰ích 10 tipÛ bude na displeji blikat první podtrÏítko (viz obr. 2).
2. Stisknutím tlaãítka (D) se posunete na "následující" tip, stisknutí tlaãítka (E) vyvolá "pﬁed- 25

cházející" tip.
3. Stisknutím tlaãítka (A) potvrdíte v˘bûr a posunete se na dal‰í pole. Tento postup mÛÏete opakovat aÏ desetkrát. Jakmile nastavíte poslední tip, pﬁesune se zobrazení zpût na
první pozici a vy tak máte moÏnost znovu projít celé nastavení tipÛ nebo stisknutím tlaãítka (B) ukonãit nastavování nejlep‰ích 10 tipÛ a vrátit se do nabídky "All, Rndm, Top
10". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se pﬁesunete do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
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Verze se svûtov˘m ãasem BD3001
P¤EHLED
Tyto pokyny jsou uvedeny tak, aby odráÏely logiku digitálního pﬁístroje. Funkce ZOBRAZENÍ DVCH âASÒ, SVùTOVÉHO âASU,
a âASOMÍRA jsou popsány v poﬁadí, v jakém se zobrazují na pﬁístroji. Proto jsou témûﬁ v‰echny pokyny k nastavení uvedeny v oddíle MOÎNOSTI. KaÏd˘ provozní reÏim je popsán podrobnû dále,
av‰ak nejprve je nutné popsat nûkolik jedineãn˘ch novinek.
OSVùTLENÍ DISPLEJE EL
Funkce osvûtlení EL se spou‰tí tlaãítkem (C). Jedním stisknutím tohoto tlaãítka zapnete funkci osvûtlení displeje a displej bude viditeln˘ i za zhor‰en˘ch svûteln˘ch podmínek po dobu 3 sekund. Stisknutím a podrÏením tlaãítka EL po dobu 2 sekund zapnete funkci automatického osvûtlení,
která je na displeji oznaãena pﬁíslu‰nou ikonou. Tato funkce umoÏÀuje zapnutí osvûtlení
stisknutím kteréhokoliv funkãního tlaãítka. Tuto funkci vypnete opûtovn˘m stisknutím a podrÏením tlaãítka EL po dobu 2 sekund.
ZOBRAZENÍ DVOU âASÒ
Na hodinkách mÛÏete nastavit dvû rÛzná ãasová pásma a snadno mezi nimi pﬁecházet stisknutím tlaãítka (A), kdyÏ jsou hodinky v reÏimu zobrazení ãasu. Alarmy se pﬁepínají s ãasov˘m pásmem. Pro ãasové pásmo 2 nelze pouÏít nastavení 24-hodinového formátu.
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ZOBRAZENÍ SVùTOVÉHO âASU
Tento pﬁístroj obsahuje databázi ãasÛ 28 svûtov˘ch velkomûst automaticky vypoãítávan˘ch podle nastavení ãasu T1. Pﬁi zobrazení
svûtového ãasu je k dispozici funkce rychlého nastavení ãasu T2.
V‰echna mûsta jsou uvedena v plném znûní, s uvedením tﬁípísmenné letecké zkratky a aktuálního ãasu a data pro dané místo.
ReÏim zobrazení svûtového ãasu lze nastavit opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B), dokud se na displeji hodinek nezobrazí ikona
svûtového ãasu.
1. V reÏimu zobrazení svûtového ãasu se stisknutím tlaãítka (D) posunete vpﬁed na nasledující mûsto, stisknutím tlaãítka (E) vzad na pﬁedcházející. POZNÁMKA: Mûsta jsou
uvedena v poﬁadí od v˘chodu k západu. Pro vybrané mûsto se automaticky zobrazí den
v t˘dnu, datum a ãas. Jakmile naleznete poÏadované mûsto, zobrazí se postupnû jeho
cel˘ název dvakrát na displeji a pak se ustálí na jeho tﬁípísmenné letecké zkratce. Mûsto,
které bude zobrazeno jako poslední pﬁed tím, neÏ opustíte nabídku nastavení svûtového
ãasu stisknutím tlaãítka (B), se zobrazí kdykoliv vstoupíte do reÏimu zobrazenía svûtového ãasu. Kdykoliv budete chtít zmûnit mûsto, pro které se zobrazuje ãas, mÛÏete to
uãinit pomocí tlaãítka (D) nebo (E), jak je to popsáno v˘‰e.
2. Stisknutím tlaãítka (A) v reÏimu zobrazení svûtového ãasu rychle nastavíte ãas T2 pro
druhé ãasové pásmo.
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âASOMÍRA
Nejkrat‰í doba, kterou lze pomocí ãasomíry mûﬁit, je 1/100 sekundy a nejdel‰í je 9 hodin, 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy. âasomíra bude mûﬁit ãas i nadále, ale ukazatel hodin se vynuluje. Do reÏimu ãasomíry vstoupite opakovan˘m stisknutím
tlaãítka (B), dokud se nezobrazí ikona ãasomíry.
SPUSTENÍ/ZASTAVENÍ âASOMÍRY
1. Mûﬁení ãasu spustíte stisknutím tlaãítka (D).
2. âasomíru zastavíte stisknutím tlaãítka (D). V mûrení ãasu mÛÏete pokraãovat po zastavení ãasomíry tím, Ïe opûtovnû stisknete tlaãítko (D). Zastavenou ãasomíru mÛÏete vynulovat stisknutím tlaãítka (E).
MOÎNOSTI
Tento pﬁístroj nabízí dal‰í reÏim, ve kterém lze upravit ve‰kerá nastavení podobnû jako na
televizi nebo videopﬁehrávaãi.
1. Do reÏimu MOÎNOSTI vstoupíte opakovan˘m stisknutím tlaãítka
(B), dokud se nezobrazí ikona MoÏnosti.
2. V reÏimu MoÏnosti se mÛÏete pohybovat smûrem nahoru pomocí tlaãítka (D) a smûrem dolÛ pomocí tlaãítka (E). Zv˘raznûnou poloÏku nabídky vyberete tlaãítkem (A). Tento postup opakujte pro jak˘koliv v˘bûr v reÏimu MoÏnosti. Pokud se kdykoliv
chcete vrátit do pﬁedchozí nabídky, stisknûte tlaãítko (B). Stisk29

nutím a podrÏením tlaãítka (B) po dobu 3 sekund opustíte reÏim
MoÏnosti a pﬁejdete pﬁímo do reÏimu zobrazení ãasu.
NASTAVENÍ âASU/DATA
âas 1
1. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B) vstoupíte do reÏimu MoÏnosti.
Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stisknûte tlaãítko
(A) pro v˘bûr. Ikony ãasÛ 1, 2 zaãnou blikat (viz obr. 1) stisknutím
tlaãítka (D) nebo (E) zv˘raznûte ãas 1: "Tm1", a vyberte stisknutím
tlaãítka (A). Zaãne blikat ikona pro ãas 1.
2. Na displeji se zobrazí v˘zva, zda chcete nastavit domácí mûsto
"Home?" (viz obr. 2). Tím musí b˘t mûsto ve stejném ãasovém
pásmu, ve kterém se nacházíte, aby správnû pracovala funkce zobrazení svûtového ãasu. Pomocí tlaãítka (D) mÛÏete pﬁecházet
vpﬁed mezi mûsty v databázi, tlaãítkem (E) mÛÏete pﬁecházet vzad.
Stisknutím tlaãítka (A) potvrdíte v˘bûr a pﬁesunete se na nastavení
letního ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) vyberte poloÏku zima nebo léto:
"Wntr alebo Sumr" a nastavte tak pﬁíslu‰n˘ ãas. Pﬁi nastaveném letním ãase bude domácí mûsto v zobrazení svûtového ãasu ukazovat standardní ãas, pﬁiãemÏ ostatní mûsta budou ukazovat letní ãas.
Stisknutím tlaãítka (A) potvrdíte nastavení a posunete se na nasta30 vení sekund.

4. Zobrazí se základní nastavení ãasu s blikajícími sekundami. Stisknutím tlaãítka (D) hodnotu pro sekundy vynulujete. Stisknutím tlaãítka (A) potvrdíte nastavení a posunete se
na nastavení minut.
5. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin dosáhnete stisknutím tlaãítka (A).
6. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E)
ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení mûsíce provedete stisknutím tlaãítka (A).
7. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro mûsíc, tlaãítkem (E)
ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete
stisknutím tlaãítka (A).
8. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro dny, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení roku provedete
stisknutím tlaãítka (A) (viz obr. 3).
9. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro roky, tlaãítkem (E) ji
sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového
formátu provedete stisknutím tlaãítka (A) (viz obr. 4).
10. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zv˘razníte poÏadovanou hodnotu
12H nebo 24H, podle poÏadovaného formátu zobrazovaného ãasu a stisknutím tlaãítka
(A) volbu potvrdíte. Po tomto potvrzení se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota
sekund a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadnû upravit jakákoliv nastavení nebo
reÏim nastavení ãasu opustit stisknutím tlaãítka (B) a pﬁejít do nabídky "Tm1, Tm2".
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Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.

PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
âas 2
1. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka (B) vstupte do reÏimu MoÏnosti. Pomocí tlaãítka (D)
nebo (E) zobrazte "Tm/Dt" a stisknûte tlaãítko (A) pro v˘bûr. Ikony ãasÛ 1, 2 zaãne blikat .
2. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zv˘raznûte ãas 2: "Tm2", a vyberte stisknutím tlaãítka
(A). Zaãne blikat ikona pro ãas 2.
3. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro minuty, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení hodin provedete stisknutím tlaãítka (A).
4. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro hodiny, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení mûsíce provedete stisknutím tlaãítka (A).
5. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro mûsíc, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení dne provedete stisknutím tlaãítka (A).
6. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro dny, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu
nastavení a posun na nastavení roku provedete stisknutím tlaãítka (A) (viz
obr. 2).
7. Stisknutím tlaãítka (D) zv˘‰íte hodnotu pro roky, tlaãítkem (E) ji sníÏíte. Volbu nastavení a posun na nastavení 12/24-hodinového formátu provedete stisknutím tlaãítka (A).
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8. Stisknutím tlaãítka (D) nebo (E) zv˘razníte poÏadovanou hodnotu 12H nebo 24H, podle
poÏadovaného formátu zobrazovaného ãasu a stisknutím tlaãítka (A) volbu potvrdíte
(viz obr 3). Po tomto potvrzení se na displeji znovu zobrazí blikající hodnota sekund
a vy tak máte moÏnost znovu projít a pﬁípadnû upravit jakákoliv nastavení nebo reÏim
nastavení ãasu opustit stisknutím tlaãítka (B) a projít do nabídky "Tm1, Tm2". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
ZOBRAZENÍ "Views"
Tato funkce umoÏÀuje rÛzné druhy zobrazení v reÏimu zobrazení
ãasu. Na v˘bûr je celkem pût rÛzn˘ch zobrazení a ta po vybrání zÛstávají nastavena, dokud nevyberete zobrazení jiné.
ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ
Jedná se o základní zobrazení hodinek. Ukazuje v˘razn˘ ãas se zobrazením sekund, dne v t˘dnu a data.
DATUM/âAS "DT/TM"
V tomto reÏimu je zobrazeno uveden˘ datum: rok, mûsíc, den a aktuální ãas.
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âAS 1, âAS 2, "T1/T2"
V tomto reÏimu jsou na displeji zobrazené ãasy pro obû nastavená
ãasová pásma, se zv˘raznûn˘m ãasem 2. Volbu zv˘raznûného ãasu
lze zmûnit stisknutím tlaãítka (A) v reÏimu zobrazení ãasu.
POUZE âAS "TM"
V tomto reÏimu se zobrazují velké ãíslice pro hodiny, minuty a sekundy. V tomto reÏimu mÛÏete pﬁepnout do reÏimu zobrazení data
a ãasu, a to stisknutím tlaãítka (D). ReÏim zobrazení je takto viditeln˘ pouze po dobu stisknutí uvedeného tlaãítka, jakmile jej uvolníte, vrátí se reÏim opût do zobrazení samotného ãasu.
NASTAVENÍ REÎIMÒ ZOBRAZENÍ
1. Pomocí tlaãítka (B) pﬁejdûte do nabídky MoÏnosti. Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) vyberte
moÏnosÈ "Views" a potvrìte tlaãítkem (A).
2. Tlaãítkem (D) nebo (E) vyberte poÏadovan˘ reÏim zobrazení a potvrìte tlaãítkem (A).
Tím nastavíte vybran˘ reÏim zobrazení jako aktuální a vrátíte se do nabídky MoÏnosti.
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TIPY "Tips"
Tato funkce nabízí "tipy pro úspû‰n˘ Ïivot." Tipy jsou pﬁístupné z reÏimu zobrazení ãasu stisknutím tlaãítka (E). Zobrazovan˘ tip se
bude na displeji hodinek posouvat tﬁikrát, neÏ se reÏim zobrazení
vrátí zpût do zobrazení aktuálního ãasu. Opakovan˘m stisknutím
tlaãítka (E) mÛÏete pﬁecházet mezi jednotliv˘mi tipy, pﬁiãemÏ stisknutím tohoto tlaãítka vÏdy pﬁeru‰íte zobrazování stávajícího tipu.
Základním nastavením pro zobrazování tipÛ je náhodné zobrazování "Rndm", hodinky v‰ak nabízejí dal‰í dvû moÏnosti zobrazení
tipÛ: v‰echny, All, a nejlep‰ích 10, Top 10.
NÁHODNÉ ZOBRAZENÍ TIPÒ: "Rndm"
V tomto nastavení se z tipÛ vybírá náhodnû pﬁi kaÏdém stisknutím
tlaãítka (E) v reÏimu zobrazení ãasu.
V·ECHNY TIPY: "All"
V tomto reÏimu se zobrazují postupnû v‰echny tipy v poﬁadí podle ãíselného oznaãení pﬁi
kaÏdém stisknutím tlaãítka (E) v reÏimu zobrazení ãasu.
NEJLEP·ÍCH 10 TIPÒ: "Top 10"
Tento reÏim vám umoÏÀuje vybrat si nejlep‰ích 10 tipÛ dle svého uváÏení a následnû procházet pouze tímto seznamem ve vami sestaveném poﬁadí pﬁi kaÏdém stisknutím tlaãítka
(E) v reÏimu zobrazení ãasu.
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NASTAVENÍ TIPÒ
1. Pomocí tlaãítka (B) pﬁejdûte do nabídky MoÏnosti. Pomocí tlaãítka (D) nebo (E) vyberte
moÏnost "Tips" a potvrìte tlaãítkem (A).
2. Tlaãítkem (D) nebo (E) vyberte poÏadovan˘ reÏim zobrazování tipÛ a potvrìte tlaãítkem
(A).
NASTAVENÍ NEJLEP·ÍCH 10 TIPÒ "Top 10"
1. V zobrazení nejlep‰ích 10 tipÛ bude na displeji blikat první podtrÏítko (viz obr. 2).
2. Stisknutím tlaãítka (D) se posunete na "následující" tip, stisknutím tlaãítka (E) vyvolá
"pﬁedcházející" tip.
3. Stisknutím tlaãítka (A) potvrdíte v˘bûr a posunete se na dal‰í pole. Tento postup mÛÏete opakovat aÏ desetkrát. Jakmile nastavíte poslední tip, pﬁesune se zobrazení zpût na
první pozici a vy tak máte moÏnost znovu projít celé nastavení tipÛ nebo stisknutím tlaãítka (B) ukonãit nastavování nejlep‰ích 10 tipÛ a vrátit se do nabídky "All, Rndm, Top
10". Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (B) se pﬁesunete do nabídky MoÏnosti.
PAMATUJTE, Ïe stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) kdykoliv v prÛbûhu v˘‰e popsaného
postupu nastavování se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu, pﬁiãemÏ se jakékoliv zmûny,
které jste provedli, uloÏí.
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Umístûní tlaãítek hodinek Simple Digital BD3002
REÎIMY ZOBRAZENÍ
Digitální modul hodinek umoÏÀuje 3 reÏimy zobrazení,
které se vybírají pomocí tlaãítka (A).
1. V reÏimu zobrazení ãasu, bez ohledu na formát zobrazení, na displeji zobrazíte aktuálny datum stisknutím tlaãítka (A).
2. Stﬁídavého zobrazení ãasu a datumu dosáhnete druh˘m stisknutím tlaãítka (A). Oba reÏimy zobrazení se
REÎIM ZOBRAZENÍ âASU
budou stﬁídat po jedné sekundû.
3. Do zobrazení samotného ãasu se vrátíte opûtovn˘m stisknutím tlaãítka (A).
NASTAVENÍ âASU/DATA
1. Stisknutím tlaãítka (C) vstoupíte do reÏimu nastavení. Zaãne blikat hodnota pro rok.
Stisknutím tlaãítka (A) zmûníte zobrazovan˘ rok. Tyto hodinky obsahují automatick˘ kalendáﬁ od roku 2000 do roku 2050.
2. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení mûsíce. Hodnota pro mûsíc v roce bliká
a stisknutím tlaãítka (A) ji mÛÏete zmûnit.
3. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení data. Hodnota pro den v mûsíci bliká a stisknutím tlaãítka (A) ji mÛÏete zmûnit.
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4. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení formátu zobrazení ãasu 12/24h. Bliká oznaãení 12h, stisknutím tlaãítka (A)
zmûníte nastavení na 24-hodinov˘ formát.
5. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení hodin. Hodnota
pro hodiny bliká a stisknutím tlaãítka (A) ji mÛÏete zmûnit.
6. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení minut. Hodnota
pro minuty bliká a stisknutím tlaãítka (A) ji mÛÏete zmûnit.
7. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete do nastavení sekund. Hodnota pro sekundy bliká a stisknutím tlaãítka (A) ji mÛÏete vynulovat.
8. Stisknutím tlaãítka (C) opustíte reÏim nastavení.

38

Vnûj‰í
prstenec

Tlaãítko
Svûtov˘ ãas, se tﬁemi ruãiãkami, podsvícením a datem
podsvícení
P¤EHLED
Tento model obsahuje funkci zobrazování svûtového ãasu ve 24 mûstech. V˘znamná mûsta ve v‰ech ãasov˘ch pásmech jsou uvedena na
Datum
vnûj‰ím prstenci kolem ciferníku. Prstenec s 24-hodinov˘m formátem
zobrazení ãasu je na ciferníku hned pod vnûj‰ím prstencem.
Prstenec
24-hod.
NASTAVENÍ DATA
formátu
1. Povytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte ruãiãky hodinek proti smûru chodu, dokud nenastavíte datum pﬁedcházejícího dne.
NASTAVENÍ âASU
1. Povytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte ruãiãky hodinek proti smûru chodu a pokraãujte dokud se datum nezmûní na aktuální.
3. Nastavte správn˘ ãas.
4. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
FUNKCE PODSVÍCENÍ
Tlaãítko funkce podsvícení je umístûno v místû ãíslice 2 ciferníku. Stisknutím tohoto tlaãítka mÛÏete ciferník hodinek podsvítit pﬁi slabém osvûtlení.
ZOBRAZENÍ SVùTOVÉHO âASU
1. Na vnûj‰ím prstenci vyhledejte mûsto ve stejném ãasovém pásmu, ve kterém se právû nacházíte.
U kaÏdého mûsta je znaãka buìto nad nebo pod jeho názvem.
2. Otáãejte vnûj‰ím prstencem, dokud nezarovnáte znaãku u mûsta ve va‰em ãasovém pásmu s aktuální
hodinou na prstenci 24-hodinového formátu zobrazení ãasu.
3. Mûsto v ãasovém pásmu, které vás zajímá je zarovnáno se pﬁíslu‰nou hodinou na prstenci 24-hodinového formátu zobrazení ãasu.
P¤ÍKLADY
Pokud je v New Yorku 21:00, pak je v Hong Kongu 10:00 následujícího dne.
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Pokud je v New Yorku 13:00, pak je v Honolulu 8:00 téhoÏ dne.
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Twin Turbos 10.5 Digital
ZOBRAZENÍ âASU VE 12/24-HODINOVÉM FORMÁTU
Stisknutím tlaãítka (A) mÛÏete pﬁepínat mezi zobrazením ãasu ve 12/24-hodinovém formátu.
PODSVÍCENÍ
Displej hodinek lze podsvítit stisknutím tlaãítka (D). Podsvícení zÛstává zapnuté po dobu3 sekund.
REÎIMY
I) Funkce budíku
Stisknutím tlaãítka (C) mÛÏete nastavit funkci budíku.
Zapnutí/vypnutí budíku
Stisknutím tlaãítka (A)V reÏimu nastaveni budíku vypnete/zapnete zvuk budíku.
Jakmile budík spustí, zní po dobu 20 sekund.
Nastavení budíku
1. V reÏimu nastavení budíku stisknûte tlaãítko (B). âíslice zobrazení hodin zaãne blikat.
2. Tlaãítkem (A) nastavte poÏadovanou hodinu.
3. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení hodiny budíku a mÛÏete nastavovat minuty.
4. Dal‰ím stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení minut a vrátíte se do reÏimu zobrazení budíku.
II) Funkce stopek
1. Do reÏimu stopek vstoupíte dvojím stisknutím tlaãítka (C).
2. Stisknutím tlaãítka (A) spustíte a zastavíte bûh stopek.
3. Stisknutím tlaãítka (B) opût nastavíte stopky na hodnotu 00:00.
III) Nastavení ãasu/data
1. Trojím stisknutím tlaãítka (C) vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu. âíslice sekund blikají.
2. Stisknutím tlaãítka (A) vynulujete sekundy.
3. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení sekund a zaãnete nastavovat hodiny.
4. Tlaãítkem (A) nastavte poÏadovanou hodnotu hodin.
5. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení hodin a zaãnete nastavovat minuty.
6. Tlaãítkem (A) nastavte poÏadovanou hodnotu minut.
7. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení minut a mÛÏete nastavit mûsíc v roce.
8. Tlaãítkem (A) nastavte poÏadovan˘ mûsíc v roce.
9. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení mûsíce a mÛÏete nastavit den v mûsíci.
10. Tlaãítkem (A) nastavte den v mûsíci.
11. Stisknutím tlaãítka (B) potvrdíte nastavení dne v mûsíci a mÛÏete nastavit den v t˘dnu.
12. Stisknutím tlaãítka (C) ukonãíte nastavování a vrátíte se do reÏimu zobrazování ãasu.

A
Nastavení

Digital ZAD42

Korunka

B
ReÏim/potvrdit
Zobrazeny v‰echny segmenty displeje

POSTUP NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ âASU
1. Jakmile dosáhne sekundová ruãiãka dvanáctky, vytáhnûte korunku.
2. otáãejte korunkou v libovolném smûru, dokud nenastavíte
poÏadovan˘ ãas.

Korunka

ZMùNA REÎIMU ZOBRAZOVÁNÍ
Hodina
Den v t˘dnu

Mûsíc

Hodina

Den v t˘dnu
Tlaãítko A

Minuta

Den v mûsíci

Normální zobrazení ãasu

âasové pásno

Tlaãítko B
Minuta
Kalendáﬁ

Svûtov˘ ãas

NASTAVENÍ NORMÁLNÍHO âASU, KALENDÁ¤E A SVùTOVÉHO âASU
1. Do reÏimu nastavení vstoupíte podrÏením tlaãítka (B) stisknutého po dobu 2 sekund.
2. Tlaãítkem (B) vyberte poÏadovan˘ údaj, kter˘ chcete nastavit.
3. Tlaãítkem (A) nastavte poÏadovanou hodnotu.
MoÏnosti nastavení jednotliv˘ch údajÛ jsou postupnû následující:
Tlaãítko B stisknuté
déle neÏ 2 sekundy

HODINA

MINUTA

DATUM

MùSÍC

ROK

âAS.PÁSMO

KONEC

41

• Rok se zobrazuje pouze v reÏimu nastaven kalendáﬁe. Jakmile je vybrán rok, nastaví se automaticky den
v t˘dnu.
• V˘chozím nastavením svûtového ãasu je ãas nultého poledníku. Svûtov˘ ãas se nastavuje automaticky,
jakmile je nastaven ãas v˘chozí.
• Hodinky automaticky uloÏí provedená nastavení a ukonãí reÏim nastavování, pokud nedojde ke stisknutí
Ïádného tlaãítka po dobu 30 sekund.
POPIS âASOV¯CH PÁSEM
âasové
pásmo Kód mûsta Mûsto
1
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MDY

âas

âasové
pásmo

Kód
mûsta

Midway

1:00

13

PAR

PaﬁíÏ

12:00
14:00

Mûsto

âas

2

HNL

Honolulu

2:00

14

CAI

Káhira

3

ANC

Anchorage

3:00

15

MOW

Moskva

15:00

4

LAX

Los Angeles

4:00

16

DXB

Dubaj

16:00

5

DEN

Denver

5:00

17

KHI

Karáãí

17:00

6

CHI

Chicago

6:00

18

DAC

Dacca

18:00

7

NYC

New York

7:00

19

BKK

Bangkok

19:00

8

CCS

Caracas

8:00

20

HKG

Hong Kong

20:00

9

RID

Rio de Janeiro

9:00

21

TYD

Tokio

21:00

10

ATA

Antarktida

10:00

22

SYD

Sydney

22:00

11

CPV

Cape Verde

11:00

23

NOU

Noumea

23:00

12

LON

Lond˘n

12:00

24

AKL

Auckland

24:00

Digital FL175AB
Stisknutím tlaãítka (A)
vstoupíte do reÏimu budíku

Stisknutím tlaãítka (C)
zvolíte ﬁez písma 1/2/3

Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A)
po 2 sekundy vstoupíte do reÏimu
nastavení ãasu

Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení
displeje na 3 sekundy
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D)
po 2 sekundy
Stisknutím tlaãítka (E)
zapnete/vypnete noãní osvûtlení
zobrazíte datum

Stisknutím tlaãítka (B)
zobrazíte svûtov˘ ãas

Ukazatel reÏimu zobrazení ãasu

Ukazatel noãního osvûtlení

REÎIM ZOBRAZENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte do reÏimu budíku.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka (B) zobrazíte svûtov˘ ãas.
4. Stisknutím tlaãítka (C) zvolíte ﬁez písma 1/2/3.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
7. Stisknutím tlaãítka (E) zobrazíte datum.
POZNÁMKA: Vybran˘ ﬁez písma zÛstává v pamûti a pouÏije se znovu pﬁi dal‰ím zobrazení ãasu. Pﬁi v˘bûru
písma 2 nebo 3 se na dolním ﬁádku zobrazuje datum a mûsíc v roce. Pﬁi zapnuté funkci noãního osvûtlení
podsvítíte displej na 3 sekundy stisknutím kteréhokoliv tlaãítka. Funkce noãního osvûtlení se automaticky
vypíná po 8 hodinách.
Mûsíc
Blikající
oddûlovaã
Ukazatel
dopol./odpol.

Datum
Písmo 1
Velké ‰estiúhelníkové

Datum
Písmo 2
Malé ‰estiúhelníkové

Písmo 3
Malé ãtvercové
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REÎIM NASTAVENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka (A) uloÏíte nastavení
a vrátíte se do reÏimu zobrazení ãasu

Stisknutím tlaãítka (C)
zv˘‰íte hodnotu pole

Stisknutím a podrÏením tlaãítka (C) po 2 sekundy
spustíte funkci automatického nav˘‰ení v krocích po 8

Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte
podsvícení displeje na 3 sekundy

Stisknutím tlaãítka (B) pﬁejdete na
dal‰í datové pole

Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy
zapnete/vypnete noãní osvûtlení
Stisknutím tlaãítka (E)
sníÏíte hodnotu pole
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (E) po 2 sekundy
spustíte funkci automatického sníÏení v krocích po 8

Pﬁi vstupu do reÏimu nastavení ãasu zaãne blikat ukazatel formátu zobrazovaného ãasu "12H" nebo "24H". Údaje se nastavují v následujícím poﬁadí: formát zobrazovaného ãasu 12/24, hodiny, minuty, rok, mûsíc v roce, den, místní mûsto, a následnû znovu od zaãátku.
1. Stisknutím tlaãítka (A) ukonãíte nastavování a vrátíte se zpût do reÏimu zobrazení ãasu.
2. Stisknutím tlaãítka (B) zvolíte nastavované pole.
3. Stisknutím tlaãítka (C) nav˘‰íte nastavovanou hodnotu na nejbliÏ‰í vy‰‰í. PodrÏením tlaãítka (C) po 2 sekundy spustíte funkci automatického nav˘‰ení v krocích po 8.
4. Stisknutím tlaãítka (E) sníÏíte nastavovanou hodnotu na nejbliÏ‰í niÏ‰í. PodrÏením tlaãítka (E) po 2 sekundy spustíte funkci automatického sníÏení v krocích po 8.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení. Nastavené hodnoty se uloÏí a reÏim nastavování
ukonãí, pokud nedojde ke stisknutí Ïádného tlaãítka po dobu del‰í neÏ 30 sekund.
POZNÁMKA: Pﬁi ukonãení reÏimu nastavování se uloÏí nastavené hodnoty a automaticky se vypoãte den v t˘dnu.
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REÎIM ZOBRAZENÍ DATA
Stisknutím tlaãítka (A)
vstoupíte do reÏimu budíku
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po
2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu
Stisknutím tlaãítka (B) zobrazíte svûtov˘ ãas

Tlaãítko (C) nemá v tomto
reÏimu pﬁiﬁazenou funkci
Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení
Stisknutím tlaãítka (E) zobrazíte ãas

1. Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte do reÏimu budíku.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka (B) zobrazíte svûtov˘ ãas.
4. Stisknutí tlaãítka (C) nevyvolá Ïádnou funkci.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
7. Stisknutím tlaãítka (E) se vrátíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu.

REÎIM ZOBRAZENÍ SVùTOVÉHO âASU
Stisknutím tlaãítka (B) zobrazíte svûtov˘ ãas
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po
2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu
Ukazatel dopol./odpol. pro svûtov˘ ãas

Stisknutím tlaãítka (B) zobrazíte svûtov˘ ãas
Svûtov˘ ãas
Stisknutím tlaãítka (C) posunete zobrazení nahoru
Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy

Stisknutím tlaãítka (B) pﬁepnete do reÏimu zobrazení ãasu
Ukazatel dopol./odpol.
pro místní ãas

Stisknutím tlaãítka (E) posunete zobrazení dolÛ
Místní ãas
Ukazatel reÏimu svûtového ãasu

1. Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte do reÏimu budíku.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do reÏimu zobrazení ãasu.
4. Stisknutím tlaãítka (C) se posunete na pﬁedcházející mûsto.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
7. Stisknutím tlaãítka (E) se posunete na následující mûsto. Vybrané mûsto zÛstává uloÏeno v pamûti a bude vybráno pﬁi pﬁí‰tím
zobrazení svûtového ãasu.
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REÎIM BUDÍKU
Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte do reÏimuzobrazení ãasu
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po
2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení budíku
Ukazatel dopol./odpol. pro svûtov˘ ãas
Tlaãítka (B) nemá v tomto reÏimu pﬁirozenou funkci
Ukazatel dopol./odpol. pro místní ãas

Stisknutím tlaãítka (C)zapnete/vypnete budík
âas budíku
Stisk. tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení
Stisknutím tlaãítka (E) zapnete/vypnete
zvukové oznaãení celé hodiny
Místní ãas
Ukazatel reÏimu budíku
Budík zapnut˘ (ukazatel je viditeln˘ v ostatních reÏimech)
Ukazatel reÏimu zvukového oznaãení celé hodiny (viditeln˘ ve v‰ech reÏimech)
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1. Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po 2 sekundy vstoupíte do reÏimu nastavení budíku.
3. Stisknutí tlaãítka (B) nevyvolá Ïádnou funkci.
4. Stisknutím tlaãítka (C) zapnete/vypnete budík.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
7. Stisknutím tlaãítka (E) zapnete/vypnete zvukové oznaãení celé hodiny.
POZNÁMKA: Pokud je zapnuté zvukové oznaãení celé hodiny, hodinky dvakrát pípnou v kaÏdou celou hodinu. Tón stisknutí tlaãítka
je zapnut˘/vypnut˘, podle toho, zda je zapnutá/vypnutá funkce zvukového oznaãení celé hodiny. Budík pípá v nastavenou dobu ãtyﬁikrát za sekundu podobu 30 sekund. Zvuk budíku lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlaãítka hodinek.
REÎIM NASTAVENÍ BUDÍKU
Pﬁi zapnutí reÏimu nastavení budíku bliká ukazatel hodin.
1. Stisknutím tlaãítka (A) ukonãíte nastavení a vrátíte se do reÏimu budíku.
2. Stisknutím tlaãítka (B) zvolíte nastavované pole (hodina nebo minuta budíku).
3. Stisknutím tlaãítka (C) nav˘‰íte nastavovanou hodnotu na nejbliÏ‰í vy‰‰í. PodrÏením tlaãítka (C) po 2 sekundy spustíte funkci automatického nav˘‰ení v krocích po 8.
4. Stisknutím tlaãítka (E) sníÏíte nastavovanou hodnotu na nejbliÏ‰í niÏ‰í. PodrÏením tlaãítka (E) po 2 sekundy spustíte funkci automatického sníÏení v krocích po 8.
5. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
6. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení. Nastavené hodnoty se uloÏí a reÏim nastavování ukonãí, pokud nedojde ke stisknutí Ïádného tlaãítka po dobu del‰í neÏ 30 sekund.

REÎIM âASOMÍRY
Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte
do reÏimu zobrazení ãasu

Stisknutím tlaãítka (C)
spustíte/zastavíte ãasomíru
Minuta

Hodina
Minuta
Stisknutím tlaãítka (B) vyvoláte
pamûÈ, pokud je ãasomíra zastavená

Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy
Stisknutím a podrÏením tlaãítka
(D) po 2 sekundy zapnete/vypnete
noãní osvûtlení

Ukazatel dopol./odpol.
pro místní ãas

Setina sekundy

Stisknutím tlaãítka (E)
zastavíte meziãas/vynulujete ãasomíru

Ukazatel reÏimu ãasomíry
Ukazatel spu‰tûné ãasomíry (bliká v ostatních
reÏimech zobrazení)
STOP

âASOMÍRA BùÎÍ

Stisknûte C

MEZIâAS

Po pûti sekundách

Stisknûte C

âASOMÍRA BùÎÍ

STOP

Stisknûte
znovu C
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1. Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte zpût do reÏimu zobrazení ãasu.
2. Stisknutím tlaãítka (B) vyvoláte obsah pamûti, pokud je ãasomíra zastavená.
3. Stisknutí tlaãítka (C) spustíte/zastavíte ãasomíru.
4. Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
5. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
6. Stisknutí tlaãítka (E) zastavíte meziãas, nebo vymaÏete zastavenou ãasomíru.
POZNÁMKA: Maximální mûﬁiteln˘ ãas je 99 hodin, 59,99 sekund. PamûÈ ãasomíry uchovává prvních 10
meziãasÛ a poslední meziãas (celkem 11 údajÛ), které lze pozdûji vyvolat.
REÎIM VYVOLÁNÍ PAMùTI
Stisknutím tlaãítka (A) vstoupíte
do reÏimu zobrazení ãasu

Stisknutím tlaãítka (C) vyvoláte pﬁedcházející meziãas
Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy
Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení

Stisknutím tlaãítka (B)
se vrátíte do reÏimu ãasomíry
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Stisknutím tlaãítka (E) vyvoláte následující meziãas

1. Stisknutím tlaãítka (B) se vrátíte do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka (C) vyvoláte pﬁedcházející meziãas.
3 Stisknutím tlaãítka (D) rozsvítíte podsvícení displeje na 3 sekundy.
4. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (D) po 2 sekundy zapnete/vypnete noãní osvûtlení.
5. Stisknutím tlaãítka (E) vyvoláte následující meziãas. Pokud nedojde ke stisknutí Ïádného tlaãítka po
dobu 30 sekund, vrátí se displej zpût do reÏimu zobrazení ãasu.

Digital FDT001

NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
12-hodinov˘ formát
Jedním stisknutím tlaãítka A zobrazíte datum.
Dvojím stisknutím tlaãítka A zobrazíte sekundy.
Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka A se vrátíte do zobrazení ãasu.
NORMÁLNÍ NASTAVENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka B vyberte nastavované pole a tlaãítkem A nastavte poÏadovanou hodnotu.
Postup nastavování opakovan˘m stisknutím tlaãítka B je následující:
První stisknutí: zobrazení data
Druhé stisknutí: nastavení mûsíce v roce
Tﬁetí stisknutí: nastavení dne v mûsíci
âtvrté stisknutí: nastavení hodin
Páté stisknutí: nastavení minut
Následujícím stisknutím tlaãítka B se hodinky vrátí do reÏimu zobrazení ãasu.
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Návod k hodinkám ZAD38L
A. VLASTNOSTI
– dvoumístn˘ LCD displej
– datum
– strojek Ronda 763 (AIG8)
– rozsah kalendáﬁe od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2049

B. NÁVOD K OBSLUZE
1. Analogové hodiny
Nastavení
– Vytáhnûte korunku v momentû, kdy je
sekundová ruãiãka na dvanáctce.
– Otáãením korunky nastavte ruãiãky na
poÏadovan˘ ãas.
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S1 Nastavování

Nastavování

2. Normální ãas a kalendáﬁ
Nastavení
– Pro vstup do nastavovacího modu stisknûte a drÏte S1 po dobu 2 sekund. âíslice roku
zaãnou blikat.
– Pro nastavení poÏadované hodnoty tisknûte S1.
– Pro nastavování dal‰ích parametrÛ opût stisknûte a drÏte S1 po dobu 2 sekund.
– Volby nastavování po sobû následují takto:

Rok

Hodina
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Stisknûte a drÏte S1

Zobrazení data

mûsíc

rok

datum

hodina

minuta

Poznámka:
– Pﬁi uvedení do nastavovacího modu LCD displej ukáÏe po dobu 2 sekund indikátor vybraného parametru, pak automaticky vstoupí do modu jeho nastavování.
– Nastavované parametry se oznaãují takto:
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rok

mûsíc

datum

hodina

minuta

FL00048X SIMPLE SMALL DIGITAL

Hodiny

Minuty

Den

Mûsíc

REÎIMY DISPLEJE
Stisknutím tlaãítka [A] mÛÏete pﬁepínat mezi reÏimy
zobrazení ãasu a data.
NASTAVENÍ âASU/DATA
1. Stisknutím tlaãítka [B] vstoupíte do reÏimu nastavo- Ukazatel
Den v t˘dnu
Sekundy
vání. Ukazatel roku zaãne blikat. Stisknutím tlaãítka dop./odp.
Ukazatel data
[A] nastavíte ukazatel roku. Tyto hodinky obsahují auZobrazení ãasu
tomatick˘ kalendáﬁ od roku 2000 do roku 2050.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete na nastavování mûsíce. Ukazatel mûsíce zaãne blikat. Stisknutím tlaãítka [A] nastavíte ukazatel mûsíce.
3. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete na nastavování dne v mûsíci. Ukazatel dne zaãne blikat. Stisknutím tlaãítka [A] nastavíte poÏadovan˘ den v mûsíci.
4. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete do nastavení formátu zobrazení ãasu 12/24 hodin. Ukazatel 12hodinového formátu zaãne blikat. Stiskem tlaãítka [A] pﬁepnete na 24-hodinov˘ formát.
5. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete na nastavení hodin. Ukazatel hodin zaãne blikat. Stisknutím tlaãítka [A] nastavíte hodinu.
6. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete na nastavení minut. Ukazatel minut zaãne blikat. Stisknutím tlaãítka [A] nastavíte minuty.
7. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] pﬁepnete na nastavení sekund. Ukazatel sekund zaãne blikat. Stisknutím
tlaãítka [A] ukazatel sekund vynulujete.
8. Dal‰ím stisknutím tlaãítka [B] ukonãíte reÏim nastavování.
PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Stisknutím tlaãítka [C] na 3 sekundy rozsvítíte podsvícení displeje.

53

World Time Digital
REÎIMY ZOBRAZENÍ
ReÏimy zobrazení lze mûnit opakovan˘m stisknutím
tlaãítka podle nákresu níÏe.
ReÏim místního ãasu

ReÏim svûtového ãasu

Stisk tlaãítka C

Stisk tlaãítka C

ReÏim ãasovaãe

ReÏim budíku

Stisk tlaãítka C

ReÏim vyvolání pamûti

Stisk tlaãítka C

ReÏim ãasomíry

REÎIM NASTAVENÍ âASU
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1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka [B] vstoupíte z reÏimu zobrazení ãasu do reÏimu nastavení ãasovaãe. První se nastaví a bliká ukazatel formátu zobrazení ãasu 12/24.

2. Stisknutím tlaãítka [C] pﬁepnete na následující poloÏku nastavení. Stiskem tlaãítka [A]
zv˘‰íte a tlaãítkem [B] sníÏíte hodnotu nastavované poloÏky.
3. Postup nastavování je následující: formát 12/24, sekundy, minuty, hodiny, rok, mûsíc,
den a mûsto.
4. Stisknutím tlaãítka [B] ukonãíte reÏim nastavení a vrátíte hodinky do reÏimu zobrazení ãasu.
5. Po ukonãení reÏimu nastavení ãasu se reÏim svûtového ãasu automaticky pﬁizpÛsobí
proveden˘m nastavením.
REÎIM SVùTOVÉHO âASU
1. Jedním stisknutím tlaãítka [C] pﬁepnete z reÏimu zobrazení normálního ãasu na zobrazení ãasu svûtového.
2. Stisknutím tlaãítka [D] zapnete/vypnete nastavení letního ãasu pro zvolené svûtové
mûsto. Svûtov˘ ãas se pﬁíslu‰n˘m zpÛsobem zmûní a ukazatel letního ãasu "DST" se
zobrazí/zmizí.
3. Stisknutím tlaãítka [A] zmûníte svûtové mûsto, pro které se zobrazuje ãas. V reÏimu svûtového ãasu máte k dispozici 24 ãasov˘ch pásem.
REÎIM BUDÍKU
1. Dvojím stisknutím tlaãítka [C] pﬁepnete z reÏimu zobrazení normálního ãasu do reÏimu
budíku.
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2. Stisknutím tlaãítka [D] budík zapnete/vypnete.
NASTAVENÍ BUDÍKU
V reÏimu budíku stisknûte a podrÏte tlaãítko [B] po doby dvou sekund, vstoupíte tak do
reÏimu nastavení budíku.
1. Jako první bude blikat ukazatel minut. Stisknutím tlaãítka [C] pﬁejdete na nastavení hodin.
2. Stiskem tlaãítka [A] zv˘‰íte a tlaãítkem [B] sníÏíte hodnotu nastavované poloÏky.
3. Postup nastavování je následující: minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlaãítka [B] ukonãíte reÏim nastavení budíku a vrátíte se do reÏimu zobrazení budíku.
5. Stisknutím tlaãítka [A] zobrazíte následující ãas budíku. Je moÏné nastavit aÏ tﬁi rÛzné
ãasy.
ZVUK BUDÍKU
Budík se oz˘vá po dobu 30 sekund. Budík lze vypnout stiskem libovolného tlaãítka.
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REÎIM âASOMÍRY
Trojím stisknutím tlaãítka [C] v reÏimu zobrazení ãasu vstoupíte do reÏimu ãasomíry, která
je schopná mûﬁit meziãasy aÏ 20 kol, do celkové délky mûﬁeného ãasu 23 hodin, 59 minut, 59,99 sekund.

1. Stiskem tlaãítka [A] spustíte ãasomíru, pokud právû nebûÏí.
2. Stiskem tlaãítka [A] za bûhu ãasomíry zobrazíte meziãas.
3. Stiskem tlaãítka [D] zastavíte bûÏící ãasomíru, po dobu pûti sekund se bude zobrazovat ãas posledního kola, po nûm se zobrazí celkov˘ namûﬁen˘ ãas.
4. Stiskem tlaãítka [D] vynulujete zastavenou ãasomíru. ZároveÀ se vymaÏou v‰echny pamûti.
5. K dispozici je pamûÈ pro 20 meziãasÛ. Pokud poãet meziãasÛ pﬁekroãí 20, pﬁepí‰e se
poslední meziãas.
6. Stiskem tlaãítka [C] pﬁi zastavené ãasomíﬁe pﬁepnete do reÏimu vyvolání pamûti, kde
mÛÏete zobrazovat uloÏené meziãasy. Jinak se hodinky pﬁepnou zpût do zobrazení normálního ãasu.
REÎIM VYVOLÁNÍ PAMùTI ULOÎEN¯CH MEZIâASÒ
Pﬁi vstupu do reÏimu vyvolání pamûti uloÏen˘ch meziãasÛ bude na displeji zobrazen celkov˘ mûﬁen˘ ãas. Stisknutím tlaãítka [A] nebo [D] zobrazíte pﬁedcházející respektive následující záznam.
REÎIM âASOVAâE
âtyﬁnásobn˘m stisknutím tlaãítka [C] v reÏimu zobrazení ãasu vstoupíte do reÏimu ãasovaãe, kter˘ je schopen odpoãítávat nastaven˘ ãas aÏ od 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.
1. Stiskem tlaãítka [A] spustíte/zastavíte ãasovaã.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka [B] po dobu dvou sekund vstoupíte do reÏimu nasta57
vení ãasovaãe.

3. Postup nastavení ãasovaãe je následující: sekundy, minuty, hodiny.
4. Pokud ãasovaã nebûÏí, nastavenou hodnotu vyvoláte stiskem tlaãítka [D].
5. Stiskem tlaãítka [B] spustíte odpoãítávání od nastavené hodnoty. (Nastavená hodnota
se automaticky vyvolá a pouÏije k odpoãítávání.)
ZVUK âASOVAâE
V˘straha ãasovaãe se oz˘vá po dobu 30 sekund. V˘strahu lze vypnout stiskem libovolného tlaãítka.
PODSVÍCENÍ
Stiskem tlaãítka [A] zapnete podsvícení displeje. Podsvícení se automaticky vypíná po tﬁech
sekundách.
Poznámka: Pokud v kterémkoliv reÏimu nedojde ke stisknutí nûkterého tlaãítka po dobu
60 sekund, hodinky se automaticky pﬁepnou do reÏimu zobrazení normálního ãasu.
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6N30/OU30 Hodinky se tﬁemi
ruãiãkami a podsvícením
Tlaãítko podsvícení

FUNKCE PODSVÍCENÍ
Tlaãítko podsvícení displeje je umístûné nad korunkou.
Jeho stisknutím zapnete podsvícení displeje, takÏe bude
viditeln˘ i za zhor‰en˘ch svûteln˘ch podmínek. Podsvícení se automaticky vypne po 3 sekundách.

Korunka

DZ1065 a DZ1066 nesou práva krytá patenty registrovan˘mi v USA ã. 6106127, 6299321 a 6486561.

VX36 Hodinky s ukazatelem data
a ãasomírou
(s 1 korunkou)

Ukazatel
dne
v t˘dnu

Ukazatel data

NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte ukazatel na správné datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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NASTAVENÍ DATA A âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte správn˘ ãas.
Ruãiãka ukazatele dne v t˘dnu se rovnûÏ bûhem nastavování ãasu pohybuje. Otáãejte korunkou, dokud nedosáhnete zobrazení poÏadovaného dne v t˘dnu.

K62/123 Hodinky s zobrazením dvou ãasÛ
NASTAVENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítek mÛÏete pohybovat ruãiãkami hodinek.
2. Nastavte správn˘ ãas.
Tlaãítka

Líc
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Rub

Digitální hodinky se zobrazením svûtového ãasu
POZNÁMKA: Pokyny uvedené níÏe jsou platné pro
oba typy displejÛ.

FUNKCE HODINEK

REÎIMY ZOBRAZENÍ
Pﬁi kaÏdém stisknutí pﬁíslu‰ného tlaãítka se zmûní reÏim zobrazení následovnû:
REÎIM ZOBRAZENÍ MÍSTNÍHO âASU

Stisknûte tlaãítko C

Stisknûte tlaãítko C

Stisknûte tlaãítko C

Stisknûte tlaãítko C

Stisknûte tlaãítko C

REÎIM ODPOâTU âASU

REÎIM BUDÍKU

REÎIM ZOBRAZENÍ SVùTOVÉHO âASU

REÎIM VYVOLÁNÍ PAMùTI

Stisknûte tlaãítko C

REÎIM âASOMÍRY
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REÎIM NASTAVENÍ âASU
1. Stisknûte a podrÏte tlaãítko (B) po dobu dvou sekund. Tím se hodinky pﬁepnou do reÏimu nastavení ãasu. Jako první bliká a nastavuje se ukazatel formátu ãasu 12/24 hodin.
2. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁepnete na nastavování následující poloÏky. Stisknutím tlaãítka (A) hodnotu
nastavované veliãiny zv˘‰íte, stisknutím tlaãítka (D) ji sníÏíte.
3. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: 12/24 formát, sekundy, minuty, hodiny, rok, mûsíc,
den a ãasové pásmo (mûsto).
4. Stisknutím tlaãítka (B) reÏim nastavování ukonãíte a vrátíte hodinky zpût do reÏimu zobrazení místního ãasu.
5. Po dokonãení nastavení ãasu se svûtov˘ ãas automaticky upraví podle proveden˘ch zmûn.
REÎIM ZOBRAZENÍ SVùTOVÉHO âASU
1. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁepnete ze zobrazení místního ãas na zobrazení svûtového ãasu.
2 Stisknutím tlaãítka (D) nastavíte letní ãas pro právû zobrazené ãasové pásmo (mûsto). Zobrazení svûtového ãasu se odpovídajícím zpÛsobem zmûní a na displeji se zobrazí ukazatel letního ãasu DST.
3. Stisknutím tlaãítka (A) pﬁepnete na následující ãasové pásmo (mûsto). Hodinky zobrazují v‰ech 24
ãasov˘ch pásem.
REÎIM BUDÍKU
1. Dvojím stisknutím tlaãítka (C) pﬁepnete z reÏimu zobrazení místního ãasu do reÏimu budíku.
2. Stisknutím tlaãítka (D) zapnete/vypnete budík.

62

REÎIM NASTAVENÍ BUDÍKU
V reÏimu nastavení budíku stisknûte a podrÏte tlaãítko (B) po dobu dvou sekund. Tím se hodinky pﬁepnou do reÏimu nastavení budíku.
1. Jako první bliká ukazatel minut. Stisknutím tlaãítka (C) pﬁejdete na nastavení hodin.
2. Stisknutím tlaãítka (A) hodnotu nastavované veliãiny zv˘‰íte, stisknutím tlaãítka (D) ji sníÏíte.
3. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlaãítka (B) reÏim nastavování budíku ukonãíte a vrátíte hodinky zpût do reÏimu zobrazení budíku.
5. Stisknutím tlaãítka (A) zobrazíte následující ãas budíku. Hodinky obsahují tﬁi rÛzná nastavení budíku.
ZVUK BUDÍKU
Zvuk budíku zní v nastaven˘ ãas po dobu 30 sekund. Stisknutím kteréhokoliv tlaãítka zvuk vypnete.
REÎIM âASOMÍRY
Z reÏimu zobrazení místního ãasu pﬁejdete do reÏimu ãasomíry trojím stisknutím tlaãítka (C). âasomíra
je schopná mûﬁit aÏ 20 meziãasÛ do celkové délky mûﬁeného ãasu 23 hodin, 59 minut a 59,99 sekund.
1. Pokud ãasomíra právû nebûÏí, spustíte ji stisknutím tlaãítka (A).
2. Za bûhu ãasomíry zastavíte a zobrazíte stisknutím tlaãítka (A) meziãas.
3. Stisknutím tlaãítka (D) za bûhu ãasomíry ji zastavíte a poslední meziãas se zobrazí po dobu
5 sekund. Následnû se zobrazí celkov˘ namûﬁen˘ ãas.
4. Stisknutím tlaãítka (D) vynulujete zastavenou ãasomíru. V‰echny uloÏené ãasy se vymaÏou.
5. Hodinky dokáÏí uloÏit aÏ 20 meziãasÛ. Pokud poãet mûﬁen˘ch meziãasÛ pﬁekroãí 20, bude se pﬁepisovat poslední hodnota.
6. Stisknutím tlaãítka (C) mÛÏete vyvolat uloÏené meziãasy zastavené ãasomíry. Jinak se hodinky pﬁe63
pnou do reÏimu zobrazení místního ãasu.

REÎIM VYVOLÁNÍ PAMùTI
V reÏimu zobrazení uloÏen˘ch meziãasÛ se nejprve na displeji zobrazí celkov˘ namûﬁen˘ ãas. Stisknutím tlaãítka (A) zobrazíte pﬁedcházející záznam a stiskem tlaãítka (D) záznam následující.
REÎIM ODPOâTU âASU
Z reÏimu zobrazení místního ãasu pﬁejdete do reÏimu odpoãtu ãasu ãtver˘m stisknutím tlaãítka (C).
Hodinky jsou schopné odeãítat ãas od hodnoty aÏ 23 hodin, 59 minut a 59 sekund.
1. Stisknutím tlaãítka (A) spustíte/zastavíte odpoãet ãasu.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) po dobu dvou sekund vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu k odpoãtu.
3. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: sekundy, minuty, hodiny.
4. Stisknutím tlaãítka (D) vyvoláte poslednû nastavenou hodnotu k odpoãtu, pokud právû odpoãet ãasu
nebûÏí.
5. Stisknutím tlaãítka (B) spustíte odpoãet nastaveného ãasu, pokud odpoãet dobíhá do nuly. (Nastavená hodnota se pouÏije automaticky.)
ZVUK âASOVAâE
Po dokonãení odpoãtu ãasu do nuly zní v˘straha ãasovaãe po dobu 30 sekund. Stisknutím kteréhokoliv tlaãítka zvuk vypnete.
PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Stisknutím tlaãítka (B) zapnete podsvícení displeje. Podsvícení se automaticky vypne po 3 sekundách.
POZNÁMKA: Pokud nedojde v kterémkoliv reÏimu ke stisknutí nûkterého tlaãítka po dobu 60 sekund,

64 hodinky se automaticky vrátí do reÏimu zobrazení místního ãasu.

Digital FL291
Ukazatel hodinového pípnutí/tónu tlaãítek
Ukazatel zapnutého/vypnutého budíku
Ikona ãasomíry
Ikona ãasovaãe
P¤EHLED
Funkce hodinek zahrnují zobrazení ãasu a data, ãasomíru, ãasovaã, budík a podsvícení displeje.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Podsvícení displeje zapnete stisknutím tlaãítka (A). Podsvícení se automaticky zhasne po 3 sekundách.
REÎIM NASTAVENÍ âASU
- Chcete-li zmûnit nastavení ãasu, stisknûte a podrÏte tlaãítko (B) dokud nezaãne blikat ukazatel hodin. Pomocí tlaãítek (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu. Dal‰ím stisknutím tlaãítka (B) se pﬁesunete na následující poloÏku. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) reÏim nastavení ãasu ukonãíte.
- Stisknutím tlaãítka (C) mÛÏete pﬁepínat mezi zobrazením ãasu a data na displeji.
- Stisknutím a podrÏením tlaãítka (C) mÛÏete pﬁepínat formát zobrazení ãasu 12/24 hodin.
- Stisknutím tlaãítka (D) zapnete/vypnete hodinové pípání.
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REÎIM âASOMÍRY
- Stisknutím tlaãítka (C) zapnete mûﬁení ãasu. Stisknutím tlaãítka (D) mûﬁení zastavíte. Dvojím stisknutím tlaãítka (C) mÛÏete mûﬁit meziãasy. Stisknutím tlaãítka (D) zastavíte mûﬁení ãasu.
- Stisknutím tlaãítka (D) ãasomíru vynulujete.
REÎIM âASOVAâE
- PoÏadovan˘ ãas k odpoãtu nastavíte stisknutím a podrÏením tlaãítka (B), dokud nezaãne blikat ukazatel hodin. Pomocí tlaãítek (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu. Dal‰ím stisknutím tlaãítka (B)
se pﬁesunete na nastavení minut/sekund. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) reÏim nastavení ãasovaãe ukonãíte.
- Stisknutím tlaãítka (C) zapnete odpoãet ãasu.
- Jakmile ãasovaã dosáhne nuly, zazní 10 pípnutí.
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REÎIM BUDÍKU
- Budík nastavíte stisknutím a podrÏením tlaãítka (B), dokud nezaãne blikat ukazatel hodin. Pomocí
tlaãítek (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu. Dal‰ím stisknutím tlaãítka (B) se pﬁesunete na nastavení minut. Stisknutím a podrÏením tlaãítka (B) reÏim nastavení budíku ukonãíte.
- Stisknutím tlaãítka (D) budík zapnete/vypnete.
- Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund.
- Zvuk budíku vypnete stisknutím kteréhokoliv tlaãítka.
TLAâÍTKA
REÎIM

âAS
âASOMÍRA
âASOVAâ
BUDÍK
NASTAVENÍ

POSTUP
STISK

A

B

C

D

SVùTLO

REÎIM

START/MEZIâAS

VYNULOVÁNÍ/STOP

âAS/DATUM

HODINOVÉ PÍPÁNÍ ZAP/VYP

PODSVÍCENÍ

âASOMÍRA

PODRÎENÍ

–

NASTAVENÍ

FORMÁT âASU

–

STISK

PODSVÍCENÍ

âASOVAâ

START/MEZIâAS

STOP

PODRÎENÍ

–

–

STISK

PODSVÍCENÍ

BUDÍK

START

STOP

PODRÎENÍ

–
–

NASTAVENÍ

–

VYNULOVÁNÍ

STISK

PODSVÍCENÍ

âAS

–

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKU

NASTAVENÍ

–

VYNULOVÁNÍ

PODRÎENÍ

–

STISK

PODSVÍCENÍ

DAL·Í POLE

ZV¯·ENÍ HODNOTY

SNÍÎENÍ HODNOTY

PODRÎENÍ

–

ULOÎIT/KONEC

RYCHLÉ ZV¯·ENÍ HODNOTY

RYCHLÉ SNÍÎENÍ HODNOTY

POZNÁMKA:
- Analogové a digitální zobrazení ãasu není automaticky synchronizované.
- Tón kláves závisí na nastavení hodinového pípání.

–
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Digital MD-FL298X
Ukazatel zapnutého budíku
Ukazatel zapnutého hod. pípání
Automatické podsvícení
Tón kláves
âasomíra

Pﬁipoãítávání ãasu

A

B

C

D

NASTAVENÍ/SVùTLO

REÎIM

START/STOP

MEZIâAS/STOP

MÍSTNÍ âAS

NASTAVENÍ
(podrÏte po dobu dvou sekund)

P¤EPNUTÍ NA âASOMÍRU

P¤EPNUTÍ âAS1/âAS2

TÓN KLÁVES ZAP/VYP

NATAVENÍ âASU

UKONâENÍ

NÁSLEDUJÍCÍ

ZV¯·ENÍ HODNOTY

SNÍÎENÍ HODNOTY

âASOMÍRA

VYVOLÁNÍ PAMùTI

P¤EPNUTÍ NA âASOVAâ

START/STOP

MEZIâAS/STOP

VYVOLÁNÍ PAMùTI

NÁSLEDUJÍCÍ MEZIâAS

P¤EPNUTÍ NA âASOVAâ

P¤EPNUTÍ NA âASOMÍRU

P¤EPNUTÍ NA âASOMÍRU

REÎIM
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Zastavení odpoãtu
Opakování odpoãtu

âASOVAâ

NASTAVENÍ
(podrÏte po dobu dvou sekund)

P¤EPNUTÍ NA BUDÍK

START/STOP

VYNULOVÁNÍ

NASTAVENÍ âASOVAâE

UKONâENÍ

NÁSLEDUJÍCÍ

ZV¯·ENÍ HODNOTY

SNÍÎENÍ HODNOTY

âAS BUDÍKU

NASTAVENÍ
(podrÏte po dobu dvou sekund)

P¤EPNUTÍ NA MÍSTNÍ âAS

NÁSLEDUJÍCÍ BUDÍK

BUDÍK ZAP/VYP

NASTAVENÍ BUDÍKU

UKONâENÍ

NÁSLEDUJÍCÍ

ZV¯·ENÍ HODNOTY

SNÍÎENÍ HODNOTY

P¤EHLED
Funkce hodinek zahrnují dvojí zobrazení ãasu a data, ãasomíru, ãasovaã, budík a podsvícení displeje.
PODSVÍCENÍ DISPLEJE
Podsvícení displeje zapnete stisknutím tlaãítka (A). Podsvícení se automaticky zhasne po 3 sekundách.
REÎIM ZOBRAZENÍ âASU
- Stisknutím tlaãítka (C) pﬁepnete mezi zobrazením ãasu 1 a ãasu 2.
- PodrÏením tlaãítka (C) stisknutého po dobu dvou sekund nastavíte ãas 1 nebo ãas 2 jako v˘chozí.
- Stisknutím tlaãítka (D) zapnete/vypnete tón kláves.
âas 1
- Stisknûte a podrÏte tlaãítko (A), dokud nezaãne blikat ukazatel hodin. Tlaãítky (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu. Stisknutím tlaãítka (B) pﬁepnete na následující poloÏkuStisknutím tlaãítka (A)
ukonãíte nastavování.
âas 2
- Stisknûte a podrÏte tlaãítko (A), dokud nezaãne blikat ukazatel hodin. Tlaãítky (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu. Stisknutím tlaãítka (B) pﬁepnete na následující poloÏku. Stisknutím tlaãítka (A)
ukonãíte nastavování.
- Rozsah rozdílu mezi ãasy 1 a 2 je 23 hodin.
REÎIM âASOMÍRY
- Stisknutím tlaãítka (C) ãasomíru spustíte a zastavíte.
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- Stisknutím tlaãítka (D) zobrazíte meziãas/vynulujete zastavenou ãasomíru.
- Stisknutím tlaãítka (A) vyvoláte pﬁi zastavené ãasomíﬁe v pamûti uloÏené meziãasy.
- Stisknutím tlaãítka (C) nebo (D) ukonãíte reÏim vyvolání pamûti a vrátíte se zpût do reÏimu ãasomíry.
- V pamûti hodinek lze uloÏit aÏ 10 meziãasÛ.
REÎIM âASOVAâE
- âasovaã mÛÏe pracovat ve tﬁech reÏimech: odpoãet do zastavení, odpoãet s opakováním, a odpoãet
s následn˘m pﬁipoãítáváním.
- Stisknutím tlaãítka (C) ãasovaã spustíte a zastavíte.
- Stisknutím tlaãítka (D) nastavíte ãasovaã zpût na zadanou hodnotu, pokud je zastaven˘.
- Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po dobu dvou sekund vstoupíte do reÏimu nastavení ãasovaãe.
ReÏim nastavení ãasovaãe
- Stisknutím tlaãítka (B) pﬁepínejte mezi jednotliv˘mi nastavovan˘mi hodnotami: zpÛsob odpoãtu,
hodiny, minuty, sekundy, a následnû opût zpÛsob odpoãtu.
- Tlaãítky (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu.
- Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po dobu dvou sekund ukonãíte reÏim nastavení ãasovaãe.
V˘straha ãasovaãe
- Po dosaÏení nastaveného ãasu bude znít v˘straha ãasovaãe: dvû pípnutí za sekundu po dobu
30 sekund.
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REÎIM BUDÍKU
- Stisknutím tlaãítka (C) zobrazte budík.
- Stisknutím tlaãítka (D) budík zapnete/vypnete.
- Stisknutím tlaãítka (B) opût zobrazíte místní ãas.
ReÏim nastavení budíku
- Stisknutím a podrÏením tlaãítka (A) po dobu dvou sekund pﬁepnete do reÏimu nastavení budíku.
- Tlaãítky (C) a (D) nastavte poÏadovanou hodnotu.
- Stisknutím tlaãítka (A) ukonãíte reÏim nastavování budíku.
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Hodinky s ãasomírou VD55 (s datem - VD57)
(1 korunka/dvû tlaãítka)

Ruãiãka ukazatele
1/10 sekundy

NASTAVENÍ âASU
Minutová ruãiãka ãasomíry
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinoSekundová ruãiãka ãasomíry
v˘ch ruãiãek nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1. Hodinky
se rozejdou.
POUÎITÍ STOPEK
1. Stisknutím tlaãítka A stopky spustíte.
2. Tlaãítkem B ovládáte meziãas a vynulování stopek.
NASTAVENÍ RUâIâEK STOPEK
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlaãítka A nastavíte ruãiãku ukazatele 1/10 sekundy do nulové polohy.
3. Stisknutím tlaãítka B nastavíte do nulov˘ch poloh sekundovou a minutovou ruãiãku stopek. Ruãiãky
se pohybují pouze ve smûru chodu.
4. S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka A nebo B se pﬁíslu‰ná ruãiãka pohne o jeden dílek stupnice. Pokud
72 tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude se pﬁíslu‰ná ruãiãka pohybovat rychleji.

Poznámka: Pokud ruãiãky stopek nefungují správnû, vytáhnûte korunku a stisknûte tlaãítka A a B souãasnû a podrÏte je stisknutá po dobu del‰í neÏ 2 sekundy. Jakmile tlaãítka uvolníte, ruãiãka ukazatele
1/10 sekundy a sekundová ruãiãka stopek se otoãí o jednu plnou otáãku a vrátí se do sv˘ch nulov˘ch
poloh. To je znamení, Ïe se vnitﬁní okruh stopek uvedl do v˘chozího stavu.
NASTAVENÍ DATA (na nûkter˘ch modelech):
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte po smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek, dokud se nezobrazí poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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Hodinky s ãasomírou a budíkem YM62A
Minutová ruãiãka ãasomíry
Sekundová ruãiãka ãasomíry

Ruãiãky budíku

Korunka
Ruãiãka ukazatele
1/5 sekundy ãasomíry

NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte po smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek, dokud se nezobrazí poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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POUÎITÍ STOPEK
1. Stisknutím tlaãítka A stopky spustíte.
2. Tlaãítkem B ovládáte meziãas a vynulování stopek.

POUÎITÍ BUDÍKU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavte ãas budíku., pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude se ãas nastavovat rychleji.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
4. Stisknutím tlaãítka A vypnete zvuk budíku.
5. Po zaznûní zvuku budíku se ruãiãky budíku nastaví na zobrazení aktuálního ãasu.
*Pokud budík v nastaven˘ ãas nezazní, je nutné obnovit jeho nastavení, viz níÏe.
VYNULOVÁNÍ STOPEK A OBNOVENÍ NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3. Ruãiãky ãasomíry se vrátí do sv˘ch nulov˘ch poloh. Ruãiãky budíku se nastaví na zobrazení aktuálního ãasu. Pokud se ruãiãky budíku nenastaví na zobrazení aktuálního ãasu, je nutné nastavení budíku obnovit.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavte ruãiãky budíku na aktuální ãas (pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, budou se ruãiãky pohybovat rychleji).
3. Stisknutím tlaãítka A jeho podrÏením umoÏníte vynulování minutové ruãiãky ãasomíry.
4. Pomocí tlaãítka B nastavte minutovou ruãiãku ãasomíry na nulu.
5. Stisknutím tlaãítka A a jeho podrÏením umoÏníte vynulování sekundové ruãiãky ãasomíry.
6. Pomocí tlaãítka B nastavte sekundovou ruãiãku ãasomíry na nulu.
7. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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Hodinky s ãasomírou ISA 8161/202
(1 korunka/2 tlaãítka)
MINUTE HAND
SECOND HAND
DATE

Minutová ruãiãka
Sekundová ruãiãka
Datum

NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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VYNULOVÁNÍ âASOMÍRY (pouze po v˘mûnû baterie nebo po odstranûní závady)
1. Stisknûte tlaãítka A a B zároveÀ.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka B nastavíte minutovou ruãiãku do nulové polohy.
3. Stisknutím tlaãítka A nastavíte sekundovou ruãiãku do nulové polohy.
4. Nastavení ãasomíry ukonãíte opûtovn˘m stisknutím tlaãítek A a B zároveÀ.

Mù¤ENÍ KUMULATIVNÍCH âASÒ
1. Stisknutím tlaãítka A spustíte bûh ãasomíry.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka A ãasomíru zastavíte.
3. Stisknutím tlaãítka B ãasomíru vynulujete.
Mù¤ENÍ MEZIâASÒ
1. Stisknutím tlaãítka A spustíte bûh ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka B zobrazíte meziãas.
3. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka B zobrazíte prÛbûÏnû mûﬁen˘ ãas.
4. Stisknutím tlaãítka A zastavíte ãasomíru.
5. Stisknutím tlaãítka B ãasomíru vynulujete.
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Hodinky s ãasomírou ISA 8161/202
(1 korunka/ 2 tlaãítka)
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

Minutová ruãiãka
Sekundová ruãiãka

Datum

NASTAVENÍ HODINEK âASOMÍRY DO V¯CHOZÍ POLOHY (pouze po v˘mûnû baterie nebo poru‰e)
1. Stisknûte tlaãítka A a B souãasnû.
2. Pomocí tlaãítka B nastavte minutovou ruãiãku ãasomíry do její nulové polohy.
3. Pomocí tlaãítka A nastavte sekundovou ruãiãku ãasomíry do její nulové polohy.
4. Nastavení ãasomíry ukonãíte opûtovn˘m souãasn˘m stisknutím tlaãítek A a B.
KUMULATIVNÍ Mù¤ENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka A spustíte ãasomíru.
2. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka A ãasomíru zastavíte.
3. Stisknutím tlaãítka B ãasomíru vynulujete.
Mù¤ENÍ MEZIâASÒ
1. Stisknutím tlaãítka A spustíte ãasomíru.
2. Stisknutím tlaãítka B zobrazíte meziãas.
3. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka B zobrazíte mûﬁen˘ ãas.
78 4. Stisknutím tlaãítka A ãasomíru zastavíte.
5. Stisknutím tlaãítka B ãasomíru vynulujete.

World Time Digital
POZNÁMKA:
Písemné pokyny
níÏe jsou platné
pro oba modely
displeje.

FUNKâNÍ TLAâÍTKA

REÎIMY ZOBRAZENÍ
Na obrázku níÏe jsou zobrazeny jednotlivé reÏimy zobrazení, jak je lze postupnû pﬁepínat pomocí funkãního

tlaãítko C

tlaãítko C

tlaãítko C

tlaãítko C

tlaãítko C

ReÏim ãasovaãe

tlaãítko C

ReÏim vyvolání pamûti

ReÏim ãasomíry
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REÎIM NASTAVENÍ âASOMÍRY
1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B po dobu dvou sekund pﬁepnete z reÏimu zobrazení ãasu do reÏimu nastavení ãasu. Jako první se rozbliká ukazatel 12/24-hodinového formátu zobrazení ãasu, kter˘ se jako první nastavuje.
2. Stisknutím tlaãítka C pﬁepnete na následující poloÏku k nastavení. Pomocí tlaãítek A a D hodnotu nastavované poloÏky zv˘‰íte, respektive sníÏíte.
3. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: 12/24-hodinov˘ formát zobrazení ãasu, sekundy, minuty, hodiny, mûsíc, datum a mûsto ãasového pásma místního ãasu.
4. Stisknutím tlaãítka B ukonãíte reÏim natavení ãasu a vrátíte se zpût do reÏimu bûÏného zobrazení ãasu.
5. S ukonãením reÏimu nastavení ãasu se automaticky podle nového nastavení upraví svûtov˘ ãas.
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Návod na Diesel 7070-8
A – osvûtlení
B – volba modu
C – start, stop
D – nastavení, meziãas, nulování

A

C

P¤EHLED MODE
Stlaãením tlaãítka B pﬁecházíte do:
1. ReÏim stopek
2. Nastavení budíku
3. Nastavení ãasu
4. Zpût na ãas
STOPKY
1. Tlaãítkem C – spustíte a zastavíte bûh stopek
2. Tlaãítkem D – zvolíte meziãas a pﬁi zastavení stopek stopky vynulujete
NASTAVENÍ BUDÍKU
1. V tomto reÏimu lze okamÏitû nastavovat hodiny tlaãítkem C
2. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavování minut. Nastavujeme tlaãítkem C
3. Po nastavení lze pﬁejít do základního ãasu tlaãítkem B
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NASTAVENÍ âASU
1. V tomto reÏimu lze okamÏitû nasatvit sekundy nulováním tlaãítkem C
2. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavení minut. Nastavujeme tlaãítkem C
3. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavení hodin. Nastavujeme tlaãítkem C
A znak vedle hodin znaãí dopoledne
B znak odpoledne
H znak dvacet ãtyﬁhodinov˘ reÏim. Ten se pﬁená‰í i do zobrazení ãasu budíku.
4. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavení dne. Nastavujeme tlaãítkem C
5. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavení mûsíce. Nastavujeme tlaãítkem C
6. Tlaãítkem D pﬁejdeme na nastavení zkratky dne v t˘dnu. Nastavujeme tlaãítkem C
S – nedûle, M – pondûlí, T – úter˘ atd.
REÎIM âASU
1. Tlaãítkem A aktivujeme osvûtlení
2. Tlaãítkem C se zobrazí datum
3. Tlaãítkem D se zobrazí nastavení budíku
4. Stisknutím tlaãítka C a tlaãítka D se aktivuje a deaktivuje zapnutí budíku.
Po pouÏití stopek nebo nastavování, mode automaticky pﬁechází do reÏimu ãasu.
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HODINKY S AUTOMATICK¯M NATAHOVÁNÍM 8215

Hodinky vybavené mechanismem automatického natahování získávají energii k nataÏení pera strojku hodinek
z pohybu zápûstí. KdyÏ jsou hodinky plnû nataÏené, mají hodinky energetickou rezervu pﬁibliÏnû na 40 hodin.
Pokud hodinky nepouÏíváte po dobu 40 hodin nebo del‰í, doporuãuje se hodinky napﬁed ruãnû natáhnout, aby
mûly dostateãnou rezervu.
NATAHOVÁNÍ
Hodinky se ruãnû natahují otáãením korunkou v základní poloze o 15 aÏ 20 otáãek. Strojek se rozebûhne po
mírném zatﬁesení hodinkami. PﬁibliÏnû po 40 aÏ 42 hodinách bude zapotﬁebí hodinky natáhnout.
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 1.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
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HODINKY S AUTOMATICK¯M NATAHOVÁNÍM TV

Hodinky vybavené mechanismem automatického natahování získávají energii k nataÏení pera strojku hodinek
z pohybu zápûstí. KdyÏ jsou hodinky plnû nataÏené, mají hodinky energetickou rezervu pﬁibliÏnû na 40 hodin.
Pokud hodinky nepouÏíváte po dobu 40 hodin nebo del‰í, doporuãuje se hodinky napﬁed ruãnû natáhnout, aby
mûly dostateãnou rezervu.
NATAHOVÁNÍ
Hodinky se ruãnû natahují otáãením korunkou v základní poloze o 15 aÏ 20 otáãek. Strojek se rozebûhne po
mírném zatﬁesení hodinkami. PﬁibliÏnû po 40 aÏ 42 hodinách bude zapotﬁebí hodinky natáhnout.
NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 1.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Vytáhnûte korunku z polohy 2 do polohy 3 a pak posuÀte datum o jeden den.
84 3. Po nastavení data zatlaãte korunku zpût do základní polohy.

Digitální hodinky FO-002
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka B zapnûte podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlaãítka C zobrazíte datum.
3. Stisknutím tlaãítka D zobrazíte budík.
4. Souãasn˘m stisknutím tlaãítek C a D se budík zapíná/vypíná. Na
displeji se zobrazí symbol budíku.
5. Souãasn˘m stisknutím tlaãítek A a D se zapíná/vypíná hodinové pípání. Pﬁi zapnutí hodinového
pípání se zobrazí symboly v‰ech dnÛ v t˘dnu.
NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Pﬁi normálním zobrazení ãasu stisknûte tﬁikrát tlaãítko A, a tím pﬁepnûte hodinky do reÏimu nastavení, ukazatel sekund zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka C sekundy vynulujete.
3. Stisknutím tlaãítka D pﬁepnete na nastavení minut.
4. Stisknutím tlaãítka C nastavte poÏadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlaãítka D pﬁepnete na nastavení následující poloÏky.
6. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: sekundy, minuty, hodiny, den, mûsíc a den v t˘dnu.
POZNÁMKA: Pﬁi nastavování hodiny se zobrazuje symbol "H", pokud se ãas zobrazuje ve 24-hodinovém formátu, symboly "A" nebo "P", pokud se ãas zobrazuje ve 12-hodinovém formátu.
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NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Pﬁi normálním zobrazení ãasu stisknûte dvakrát tlaãítko A, a tím pﬁepnûte hodinky do reÏimu
nastavení, ukazatel hodin zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka C nastavte poÏadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlaãítka D pﬁepnete na nastavení minut.
4. Stisknutím tlaãítka C nastavte poÏadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte reÏim nastavení a pﬁepnete hodinky zpût do reÏimu normálního
zobrazení ãasu.
POZNÁMKA: Zvuk budíku zní po dobu jedné minuty. Stisknutím tlaãítka D zvuk budíku vypnete,
tlaãítkem C buzení odloÏíte o 5 minut.
âASOMÍRA
1. Pﬁi normálním zobrazení ãasu stisknûte tlaãítko A, a tím pﬁepnûte hodinky do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka C ãasomíru spustíte/zastavíte.
3. Stisknutím tlaãítka D zastavenou ãasomíru vynulujete.
POZNÁMKA: Pﬁi bûhu ãasomíry lze stiskem tlaãítka A pﬁepnout do normálního zobrazení ãasu.
âasomíra bude dál bûÏet na pozadí.
Mù¤ENÍ MEZIâASÒ
1. Pﬁi bûhu ãasomíry stisknûte tlaãítko D.
2. Stisknutím tlaãítka C ukonãíte mûﬁení ãasu a ukonãíte záznam meziãasÛ.
3. Tlaãítkem D zobrazíte jednotlivé meziãasy.
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4. Tlaãítkem D ãasomíru vynulujete.

Digitální hodinky FOZDD60B
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
1. V reÏimu normálního zobrazení ãasu je displej vypnut˘.
2. ReÏim zobrazení ãasu/data zapnete pﬁi vypnutém displeji stiskem tlaãítka A nebo B. Nejprve se na displeji zobrazí animace
aktuálního ãasu, pak se na displeji zobrazí ãas po dobu jedné
sekundy. Po animovaném zobrazení data se na displeji po dobu
jedné sekundy datum zobrazí, a pak se displej opût vypne.
NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Do reÏimu nastavení pﬁepnete hodinky stisknutím a podrÏením tlaãítka A; ukazatel 12/24-formátu
zobrazení ãasu zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka A zvolte poÏadovan˘ formát zobrazení data.
3. Stisknutím tlaãítka B uloÏte volbu a pﬁepnûte na nastavení hodin.
4. Stisknutím tlaãítka A nastavte poÏadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlaãítka B uloÏte nastavenou hodnotu a pﬁepnûte na následující poloÏku.
6. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: 12/24-formát zobrazení ãasu, hodiny, minuty, den,
mûsíc a den v t˘dnu.
7. Po nastavení roku se automaticky ukonãí reÏim nastavení a hodinky se pﬁepnou do reÏimu normálního zobrazení ãasu.
POZNÁMKA: Den v t˘dnu se automaticky nastaví podle nastavení dne, mûsíce a roku.
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MODUL OLED
Displej hodinek je normálnû vypnut˘. Displej zapnete stiskem tlaãítka A, kdy se zobrazí posouvající se
znázornûní ãasu (Obr. 1), nebo stiskem tlaãítka B, kdy se zobrazí ãas a datum s animací (Obr. 2).
POZNÁMKA: Zobrazovaná animace se náhodnû vybírá ze ãtyﬁ moÏností. Stiskem tlaãítka B zobrazovanou animaci zmûníte.
Obr. 1

Obr. 2

NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Jakmile zapnete displej, stisknûte tlaãítko A a podrÏte je stisknuté po dobu dvou sekund, tím pﬁepnete hodinky do reÏimu nastavení. Ukazatel hodin zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka B zmûÀte hodnotu nastavované poloÏky. Pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude
se
hodnota mûnit rychleji.
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3. Stisknutím tlaãítka A uloÏíte nastavení dané poloÏky a pﬁepnete na poloÏku následující.
4. Postup nastavování je: hodiny, minuty, mûsíc, datum, rok, 12/24-hodinov˘ formát zobrazení ãasu.
5. Po nastavení minut se ukazatel sekund vynuluje.
6. Po nastavení 12/24-hodinov˘ formátu zobrazení ãasu se provedená nastavení uloÏí a hodinky se
automaticky pﬁepnou do reÏimu zobrazení ãasu.
POZNÁMKA: Pokud nedojde ke stisknutí Ïádného tlaãítka po dobu 7 sekund, provedená nastavení se
uloÏí a displej se pﬁepne na zobrazení ãasu.
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Servis:
Klenoty Aurum s.r.o.
U LibeÀského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163

