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DÒLEÎITÉ INFORMACE O HODINKÁCH
* Nikdy nemanipulujte s tlaãítky / seﬁizovacími krouÏky a nikdy
nenastavujte ãas pod vodou nebo jsou-li hodinky vlhké. Pokud pﬁijde
plá‰È hodinek a kovov˘ náramek do styku se slanou vodou, mûli byste
je dÛkladnû opláchnout.
* âas ani datum se nesmí vracet zpût v dobû mezi 20.00 hod.
a 3.00 hod., protoÏe ozubená koleãka jsou v této dobû velmi tûsnû
u sebe. Pohyb pﬁi seﬁizování by je mohl po‰kodit.
* Hodiny DKNY nenoste do tureck˘ch lázní ani do sauny. Kombinace
extrémního horka a vlhkosti by mohla negativnû ovlivnit jejich
vodotûsnost.
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POUÎÍVÁNÍ TACHYMETRU
Pomocí této funkce lze mûﬁit
rychlost. Stupnice tachymetru je
na horním prstenci plá‰tû nebo
na vnitﬁním prstenci ciferníku.
Pomocí stupnice lze mûﬁit rychlost v mílích, uzlech nebo kilometrech za hodinu.

P¤ÍKLAD:
Pﬁi automobilov˘ch závodech ujede vÛz první mílí (první kilometr), jestliÏe
je sekundová ruãiãka na 12 (60 sekund). Zaãnûte mûﬁit. Po 40 sekundách
ujede vÛz druhou mílí (druh˘ kilometr). Z toho vychází rychlost 90 mil (km)
za hodinu.
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MODELY S DATUMKOU

NASTAVENÍ DATA
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Korunkou otáãejte ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nebo proti
smûru tak dlouho, dokud se neobjeví datum pﬁedchozího dne. Smûr
nastavování je u kaÏdého modelu jin˘.
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NASTAVENÍ âASU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 3.
2. Korunkou otáãejte ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nebo proti
smûru tak dlouho, aÏ nastavíte poÏadovan˘ ãas.Otáãejte korunkou dále
tak, aby se objevilo datum dne nastavení.
3. Nastavte správn˘ ãas.
4. Stisknûte korunku tak, aby zaklapla do polohy 1.

HODINKY S ÚDAJEM DNE/DATA VX43
(korunka I)

NASTAVENÍ DATA
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Korunkou otáãejte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum
pﬁedchozího dne.
NASTAVENÍ DNE
Korunkou v poloze 2 otáãejte ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek a nastavte datum pﬁedchozího dne.
NASTAVENÍ âASU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Korunkou otáãejte proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek tak dlouho,
dokud nenastavíte ãas a potom otáãejte je‰tû tak, aby se údaj „den/datum“ zmûnil na aktuální hodnoty.
3. Korunku zatlaãte zpût do polohy I.
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STOPKY VD55
(1 korunka, 2 tlaãítka) (S datem: VD57)

NASTAVENÍ âASU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 3.
2. Otáãením korunky ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte ãas.
3. Korunku zatlaãte do polohy 1, stopky se spustí.
POUÎÍVÁNÍ STOPEK
1. Tlaãítkem A se stopky spou‰tí a zastavují.
2. Tlaãítkem B se ovládá meziãas a návrat k nule.
NASTAVENÍ STOPEK
1. Nastavovací korunku vytáhnûte do polohy 3.
2. Stisknûte tlaãítko A, tím nastavíte ukazatel mûﬁení na desetiny sekund
do v˘chozí polohy ”0”.
3. Tlaãítkem B nastavíte na nulu ukazatel mûﬁení na minuty a sekundy.
Ukazatele se pohybují pouze ve smûru pohybu hod. ruãiãek.
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4. Po kaÏdém stisknutí tlaãítka A nebo B se ukazatel posune o jedno místo
dále.PodrÏíte-li tlaãítko, bude se ukazatel pohybovat rychleji.
Upozornûní: Pokud by ukazatel stopek správnû nefungoval, stisknûte asi
na 2 sec. souãasnû tlaãítko A i B. Jakmile tlaãítka uvolníte, zaãne se
sekundov˘ ukazatel a ukazatel desetin sekundy rychle pohybovat a obû
ruãiãky zÛstanou stát na ”0”. To znamená, Ïe elektronika je nastavena na
v˘chozí stav.
NASTAVENÍ DATA* (POUZE U NùKTER¯CH MODELÒ)
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Korunkou otáãejte ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek tak
dlouho, dokud se v okénku neobjeví správné datum.
3. Korunku zatlaãte znovu do polohy 1.
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STOPKY VD54
(1 korunka, 2 tlaãítka)

NASTAVENÍ âASU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Otáãením korunky nastavte ãas.
3. Korunku znovu zatlaãte do polohy 1.
NASTAVENÍ MALÉHO CIFERNÍKU PRO 24 HODIN
Ukazatel pro 24 hodin se pohybuje stejnû jako ukazatel hodin a minut. Pﬁi
nastavování ãasu dbejte na to, aby byl správnû nastaven.
POUÎÍVÁNÍ STOPEK
Ubezpeãte se, Ïe ukazatel minut a sekund je nastaven na ”0”. Pokud tomu
tak není, postupujte podle pokynÛ v odstavci „Nastavení stopek“.
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Tlaãítkem A se stopky spou‰tí a zastavují.
Tlaãítkem B se ovládá meziãas a provádí se nastavení do v˘chozí polohy.
NASTAVENÍ STOPEK
1. Natahovací korunku vytáhnûte aÏ na doraz.
2. Podle potﬁeby stisknûte tlaãítko A nebo B a nastavte ukazatel minut a sekund na ”0”.
3. Pﬁi kaÏdém dal‰ím stisknutí tlaãítka A nebo B
(A = vpﬁed, B = zpût)
se ukazatel posune o jedno místo ve smûru pohybu hodinov˘ch
ruãiãek nebo proti nûmu.
Pokud tlaãítko podrÏíte, bude se ukazatel pohybovat rychleji.
Upozornûní: Pokud by se ruãiãky stopek správnû nepohybovaly, stisknûte
asi na 2 sec souãasnû tlaãítko A i B. Jakmile tlaãítka uvolníte, rozbûhne se
sekundov˘ ukazatel stopek proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek a vrátí
se do v˘chozí polohy.
4. Korunku znovu zatlaãte do polohy 1.
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STOPKY 0560
(1 korunka, 2 tlaãítka)

NASTAVENÍ âASU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 3. Ukazatel sekund a dvacetin sekund se vrátí do nulové polohy. Bûhem doby, kdy se ukazatele
vrací k nule nezatlaãujte korunku do normální polohy, protoÏe by se okamÏitá poloha ukazatele uloÏila do pamûti jako nulová!
2. Otáãením korunky nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Korunku zatlaãte do normální polohy.
NASTAVENÍ DATA
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
2. Korunkou otáãejte proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek tak dlouho,
dokud se v okénku neobjeví správné datum.
3. Korunku zatlaãte do normální polohy.
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VRÁCENÍ STOPEK NA NULU
1. Natahovací korunku vytáhnûte do polohy 3. Ukazatel sekund a dvacetin sekund se vrátí do nulové polohy. Bûhem doby, kdy se ukazatele
vrací k nule nezatlaãujte korunku do normální polohy, protoÏe by se okamÏité poloha ukazatele uloÏila do pamûti jako nulová!
2. Stisknûte tlaãítko A a nastavte sekundov˘ ukazatel stopek na 12:00
(nula). KaÏd˘m dal‰ím stisknutím tlaãítka A se bude ukazatel posunovat o jedno místo dále. PodrÏíte-li tlaãítko A déle neÏ 2 sec, bude se sekundov˘ ukazatel stopek posunovat rovnomûrnû vpﬁed.
3. Stisknûte tlaãítko B a nastavte ukazatel dvacetin sekund na 12:00 (nula).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím tlaãítka B se bude ukazatel posouvat o jedno
místo dále. PodrÏíte-li tlaãítko B déle neÏ 2 sec, bude se ukazatel dvacetin sekund posunovat rovnomûrnû vpﬁed.
4. Korunku zatlaãte do normální polohy.
5. Stisknutím tlaãítka B nastavíte v‰echny ukazatele zpût na nulu.
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POUÎÍVÁNÍ STOPEK
1. Pﬁi spou‰tûní / zastavování stopek stisknûte tlaãítko A.
2. Chcete-li vrátit stopky do v˘chozí polohy, stisknûte tlaãítko B.
3. Ukazatel dvacetin sekund se sice zastaví, jakmile mûﬁen˘ ãas pﬁesáhne
30 sec, av‰ak hodinky dále mûﬁí ubíhající ãas. Pﬁesn˘ ãas, kter˘ uplynul, ukáÏe mûﬁení.
4. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka B po nastavení stopek na nulu se údaje
o dvacetinách sekundy zmûní na mûﬁení jednotliv˘ch sekund.
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ANALOGOVÉ DIGITÁLNÍ HODINKY NX 01
(1 korunka, 4 tlaãítka)
NASTAVENÍ ANALOGOV¯CH ÚDAJÒ
1. Nastavovací korunku vytáhnûte do polohy 2.
Nastavování se provádí otáãením korunky.
2. Korunku zatlaãte do polohy 1.

DIGITÁLNÍ âAS / KALENDÁ¤NÍ ÚDAJE
Digitální údaje udávají obvykle den, datum a aktuální ãas. Pﬁi kaÏdém stisknutí tlaãítka D se údaje mûní takto: ãas/kalendáﬁ – kalendáﬁ – prázdn˘
displej.
NASTAVENÍ ANALOGOV¯CH ÚDAJÒ
1. Tlaãítko A tisknûte a uvolÀujte tak dlouho, dokud
se na displeji neobjeví ãas.
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2. Tlaãítko A tisknûte asi 2–3 sekundy, dokud údaj
o sekundách nezaãne blikat. Stisknûte tlaãítko
D a tím nastavíte sekundov˘ údaj na 00.
3. Stisknutím tlaãítka C vyvoláte údaj o minutách.
Nastavení proveìte tlaãítkem D. PﬁidrÏíte-li tlaãítko D, pobûÏí ãíslice rychleji.
4. Opakováním uvedeného postupu nastavíte minuty, hodiny, rok, mûsíc, datum a údaj cyklu 12/24.
5. Po provedeném nastavení se tlaãítkem A vraÈte
k údaji ãas/kalendáﬁ. Je-li nastaven rok, mûsíc
a datum, provede se automaticky nastavení dne
v t˘dnu.
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6. Je-li nastaven dvanáctihodinov˘ cyklus, objeví se
„PM“. Pﬁi tﬁiadvacetihodinovém cyklu se v okénku
objeví „24“.
7. Po provedení kompletního nastavení stisknûte
tlaãítko A. Hodinky se vrátí do reÏimu „ãas/kalendáﬁ“.
BUDÍK
NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Tlaãítko A tisknûte a uvolÀujte tak dlouho, dokud
se objevuje digitální údaj buzení.
2. Pﬁi normálním údaji o buzení tisknûte tlaãítko 2 aÏ
3 sec tak, aby údaj hodin zaãal blikat. Je-li budík
vypnut˘, nastaví se v tomto okamÏiku automaticky
a objeví se symbol buzení (((-))).
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3. Stisknutím tlaãítka D nastavíte hodiny.
4. Stisknutím tlaãítka D nastavíte hodiny. (V originále
se skuteãnû ﬁádek opakuje.)
5. Stisknutím tlaãítka D nastavíte minuty. PodrÏíte-li
tlaãítko C, budou ãíslice ubíhat rychleji.
6. Po provedeném nastavení stisknûte tlaãítko
A a podrÏte je tak dlouho, dokud se neobjeví údaj
a buzení.
7. Symbol budíku (((-))) a hodinového signálu * mÛÏete v reÏimu buzení nastavit nebo vymazat stisknutím tlaãítka C.
JEDNORÁZOVÁ „UPOMÍNACÍ“ FUNKCE
Tuto funkci mÛÏete nastavit tak, aby hodinky jednou zazvonily v urãitou
dobu. Nastaven˘ ãas upomínky se objeví v horním ﬁádku displeje zatímco
aktuální ãas je v dolním ﬁádku. Jakmile budík zazvoní, údaj z displeje au16 tomaticky zmizí.

1. Tisknûte a uvolÀujte tlaãítko A tak dlouho, dokud
se objevuje digitální údaj ãas/kalendáﬁ.
2. Stisknutím tlaãítka C zobrazíte jednorázovou
funkci upomínky.
3. Dobu nastavíte tisknutím tlaãítka C. PodrÏíte-li
tlaãítko C, dosáhnete rychlej‰ího prÛbûhu ãíslic.
4. Nastavenou dobu zmûníte tlaãítkem D. PodrÏíteli tlaãítko D, dosáhnete rychlej‰ího prÛbûhu ãíslic.
5. Po provedeném nastavení se vrátíte do reÏimu
ãas/kalendáﬁ stisknutím tlaãítka A. Budík je pak
automaticky nastaven na „ZAP“. Tento stav signalizuje hlá‰ení „I-AL“ na displeji.
6. Chcete-li ãas buzení vymazat, stisknûte souãasnû
tlaãítka C a D nebo ãas buzení nastavte na aktuální ãas.
7. V nastavenou dobu budík jedno zazvoní – délka
zvonûní asi 20 sec. Potom se funkce automaticky
vypne.
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STOPKY
Stopky mohou mûﬁit aÏ 24 hodin v úsecích po 1/100 sec v první hodinû
a pak po 1 sekundû.

STANDARDNÍ Mù¤ENÍ
1. Tisknûte a uvolÀujte tlaãítko A tak dlouho, dokud
se neobjeví na stopkách digitální údaj.
2. Stisknûte tlaãítko C a spusÈte stopky.
3. Chcete-li stopky zastavit, stisknûte jedenkrát
tlaãítko C.
4. Stopky lze v prÛbûhu mûﬁení kdykoli zastavit
a spustit.
5. Chcete-li vrátit stopky do v˘chozí polohy ”00“,
stisknûte tlaãítko D.
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KRÁTKODOB¯ BUDÍK
Krátkodob˘ budík je moÏné pﬁedem nastavit na 9 hodin 59 minut.

POUÎÍVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO BUDÍKU
1. Tisknûte a uvolÀujte tlaãítko A tak dlouho, dokud
se neobjeví digitální údaj krátkodobého budíku.
2. Stisknûte na 2–2 sec tlaãítko A a na displeji se
objeví nastavení krátkodobého budíku. âíslice
oznaãující hodiny zaãnou blikat.
3. Tlaãítkem D nastavte hodiny na poÏadovan˘ ãas.
4. Stisknutím tlaãítka C vyberte minuty. âíslice oznaãující minuty zaãnou blikat.
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5. Tlaãítkem D nastavte minuty na poÏadovan˘ ãas.
Chcete-li postupovat rychleji, tlaãítko pﬁidrÏte.
6. Je-li nastaven poÏadovan˘ ãas, stisknûte tlaãítko A
pro návrat do reÏimu krátkodobého budíku.
7. Stisknûte tlaãítko C a spusÈte odpoãítávání.
8. Po uplynutí nastavené doby zazní asi na 10 sec
zvukov˘ signál.
9. Chcete-li funkci vypnout v dobû, kdy bûÏí
odpoãítávání, stisknûte tlaãítko C. Bûhem této doby
mÛÏete krátkodob˘ budík kdykoli zastavit a znovu
spustit.
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DIGITÁLNÍ HODINY W804
(5 tlaãítek)
TLAâÍTKA A DISPLEJE

âAS/KALENDÁ¤
1. Stisknûte tlaãítko A a objeví se údaj
„ãas/kalendáﬁ“.
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2. Tlaãítko B stisknûte asi na 2–3 sec, abyste mohli
provést nastavení „ãas/kalendáﬁ“.
Upozornûní: Pro automatické osvûtlení v reÏimu
„ãas/kalendáﬁ“ stisknûte tlaãítko B asi na 2–3 sec.
Na displeji se objeví „L-Auto“ s blikajícím symbolem
Ïárovky „ZAP“ nebo „VYP“. Stisknutím tlaãítka
E mÛÏete automatické osvûtlení zapínat a vypínat.
Pﬁi návratu do reÏimu „ãas/kalendáﬁ“ se po stisknutí
tlaãítka B objeví symbol Ïárovky, kter˘ upozorÀuje
na to, Ïe funkce je zapnuta.
3. Pro nastavení ãasu stisknûte tlaãítko C.
Nastavované ãíslice se volí tlaãítkem C – volba je
signalizována blikáním.
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4. Stisknutím tlaãítka E se nastavují blikající ãíslice.
Rychlej‰ího postupu dosáhnete pﬁidrÏením tlaãítka
E. Tímto zpÛsobem se nastavují hodiny, den, datum
a cyklus 12–24.
5. Po provedeném nastavení se stisknutím tlaãítka B
vrátíte znovu do reÏimu „ãas/kalendáﬁ“.

HODINOV¯ SIGNÁL
Hodinov˘ signál lze v reÏimu „ãas/kalendáﬁ“ zapínat nebo vypínat tlaãítkem C.
Symbol zvonku na displeji poukazuje na to, Ïe byl zapnut hodinov˘ signál.
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STOPKY
Displej ukazuje poãítadlo „minuty:sekundy:1/100 sekund“ pod údajem ãasu.
Stopky mohou mûﬁit aÏ 9 hodin 59 minut a 59 sekund.

Chcete-li pouÏívat stopky, stisknûte tlaãítko A.

STANDARDNÍ Mù¤ENÍ âASU
1. Stisknûte tlaãítko C a spusÈte stopky.
2. Chcete-li stopky zastavit, stisknûte znovu
tlaãítko C.
3. Bûhem mûﬁení ãasu lze stopky kdykoliv zastavit
a znovu spustit.
4. Potﬁebujete-li stopky nastavit znovu na „00“,
stisknûte tlaãítko E.
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Mù¤ENÍ MEZIâASU
Mûﬁením meziãasu lze mûﬁit a zaznamenávat urãité ãasové intervaly. Do pamûti je moÏné uloÏit aÏ 8 meziãasÛ a znovu je podle potﬁeby vyvolat.
1. Stisknûte tlaãítko C a aktivujte tak mûﬁení meziãasu.

2. Na konci mûﬁení stisknûte tlaãítko E; tím se souãasnû
zaãne mûﬁit dal‰í meziãas. JiÏ zmûﬁená doba
zÛstane na displeji 10 sec, potom se objeví aktuální
celkov˘ ãas.
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3. Stisknutím tlaãítka E mÛÏete meziãas mûﬁit
opakovanû. Poãítadlo bude poãítat aÏ do „99“
minut. Potom se na displeji objeví 100 oznaãující
„00“. 101 jako „01“ atd. Uplynulé hodiny se objeví
v pravém rohu displeje.
4. Pﬁejete-li si mûﬁení meziãasu zastavit, stisknûte
tlaãítko C.
5. Potﬁebujete-li nastavit stopky do v˘chozí polohy,
stisknûte tlaãítko E.
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POUÎÍVÁNÍ FUNKCE „VYVOLÁNÍ PAMùTI“
1. Údaje uloÏené v pamûti meziãasÛ lze vyvolat
bûhem mûﬁení nebo po jeho ukonãení nebo tehdy,
byly-li stopky nastaveny znovu na nulu.
2. Stisknûte tlaãítko B. Objeví se hlá‰ení „Vyvolat
pamûÈ“.
3. KaÏd˘m stisknutím tlaãítka E se postupnû vyvolají
vloÏené meziãasy.
4. Potﬁebujete-li funkci „Vyvolat pamûÈ“ v prÛbûhu
mûﬁení, stisknûte tlaãítko B. Objeví se hlá‰ení
„Vyvolat pamûÈ“.
5. Zobrazí se poslední mûﬁení uloÏené v pamûti.
6. Po kaÏdém dal‰ím stisknutí tlaãítka E se budou
postupnû objevovat uloÏené meziãasy.
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KRÁTKODOBÉ Mù¤ENÍ
Pﬁi krátkodobém mûﬁení máte k dispozici ãtyﬁi rÛzné, pﬁedem nastavené ãasy
(3, 5, 10 15 minut) a nastavitelné mûﬁení pro dobu 9 hodin a 59 minut.
Jsou-li zapnuty funkce „Provoz zvonku“ a Automatické osvûtlení“, ozve se pípnutí a údaj se kaÏdou minutu rozsvítí. Bûhem posledních 19 minut odpoãítávání tak upozorÀuje na uplynul˘ ãas. Pokyny pro zapínání a vypínání zvonku
a automatického osvûtlení najdete v upozornûní u pokynÛ pro nastavení
„ãas/kalendáﬁ“. Po ukonãení odpoãtu bude krátkodobé mûﬁení opakovat vybran˘ ãas tak dlouho, dokud nebude vypnuto.

POUÎÍVÁNÍ P¤EDEM NASTAVENÉHO KRÁTKODOBÉHO Mù¤ENÍ
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1. Stisknûte tlaãítko A a zvolte reÏim krátkodobého
mûﬁení.
2. Stisknutím tlaãítka E vyberte pﬁednastaven˘ ãas.
3. Stisknutím tlaãítka C spustíte funkci krátkodobého
mûﬁení.

4. Bûhem odpoãtu lze krátkodobé mûﬁení kdykoli zastavit a znovu spustit.
5. Po uplynutí nastaveného ãasu se ozve na 5 sec zvukov˘ signál. Krátkodobé mûﬁení bude zvolen˘ ãas
opakovat tak dlouho, dokud je nevypnete.
6. Pro vrácení krátkodobého mûﬁení do v˘chozí polohy
stisknûte po ukonãení mûﬁení tlaãítko E.

POUÎÍVÁNÍ NASTAVITELNÉHO KRÁTKODOBÉHO Mù¤ENÍ
1. Stisknûte tlaãítko A, abyste pﬁe‰li do reÏimu
krátkodobého mûﬁení.
2. Stisknûte tlaãítko E. Na displeji se objeví „00’00“.
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3. Tlaãítko B podrÏte na 2–3 sec, abyste pﬁe‰li do
reÏimu nastavitelného krátkodobého mûﬁení.
âíslice oznaãující hodiny zaãnou blikat.
4. Tisknûte tlaãítko E tak dlouho, dokud nebude
nastavena poÏadovaná hodina.
5. Tlaãítkem C vyberte minuty. âíslice oznaãující
minuty zaãnou blikat.
6. Pro nastavení minut pouÏijte tlaãítko E. Rychlej‰ího
postupu dosáhnete pﬁidrÏením tlaãítka.
7. Je-li nastaven poÏadovan˘ ãas, stisknûte tlaãítko
B pro návrat do reÏimu krátkodobého mûﬁení.
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BUDÍK
NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Po stisknutí tlaãítka A se zobrazí funkce buzení.
2. PodrÏíte-li 2–3 sec tlaãítko B, vyvolá se údaj
o nastavení budíku. âíslice oznaãující hodiny
zaãnou blikat.
3. Tlaãítkem E nastavte poÏadovan˘ ãas. Rychlej‰ího
postupu dosáhnete pﬁidrÏením tohoto tlaãítka.
Pro nastavení minut pouÏijte tlaãítka C.
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4. Po ukonãeném nastavení se stisknutím tlaãítka
B znovu vrátíte k údaji buzení.

5. Pﬁejete-li si budík v reÏimu buzení vypnout nebo
zapnout, stisknûte tlaãítko C. Budík ukazuje
„ON“ – zapnuto, nebo „– –“ = vypnuto.

6. Pﬁi dosaÏení nastaveného ãasu se ozve signál
buzení v délce 20 sec. Budík lze ruãnû vypnout
stisknutím libovolného tlaãítka.
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MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA S OMEZENÍM NA DVA ROKY
V˘robce poskytuje za hodiny DKNY prvnímu zákazníkovi po dobu dvou (2) let
od data nákupu záruku za to, Ïe se u hodinek pﬁi normálním pouÏívání neprojeví Ïádné vady materiálu nebo v˘robní vady. Tato záruka nezahrnuje opotﬁebení nebo zmûny plá‰tû, náramku a skla a po‰kození zpÛsobené vodou (s v˘jimkou hodinek oznaãen˘ch jako „Water resistant“*. Záruka zaniká, jestliÏe
hodiny byly po‰kozeny pﬁi nehodû, nedbalostí, prací neautorizovaného servisu
nebo jin˘mi faktory, které nejsou dÛsledkem vad materiálu nebo v˘roby. Za
v‰echny záruky poskytnuté obchodníkem je odpovûdn˘ sám obchodník.
* Pov‰imnûte si tabulky s údaji o vodotûsnosti, uvedené v této broÏuﬁe.
O cenû na provedení opravy se laskavû informujte v servisech ve Va‰í zemi.
Hodinky vyÏadující opravu zasílejte na vlastní náklady jako cennou zásilku do
nûmeckého ústﬁedního servisu. Pro odesílatele ze zahraniãí to ov‰em znamená
vy‰‰í náklady. V USA je nutno zaplatit poplatek ve v˘‰i USD 10, kter˘ zahrnuje
po‰tovné, poji‰tûní a opravu v americkém servisu.
33

âASOMÍRA ISA 8161.202
Minutová
ruãiãka

Sekundová
ruãiãka

Datum
Ukazatel
data

NASTAVENÍ DATA
1. Povytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãejte korunkou ve smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek, dokud nenastavíte poÏadované datum.

NASTAVENÍ âASU
1. Povytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru chodu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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VYNULOVÁNÍ âASOMÍRY
1. Souãasn˘m stisknutím tlaãítek A a B vstoupíte do reÏimu nastavování.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavíte ukazatel v poloze 10 hod.
3. Stisknutím tlaãítka A nastavíte sekundovou ruãiãku ãasomíry na
12:00 (vynulování). S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka A se sekundová ruãiãka ãasomíry posune o jeden dílek. Pokud tlaãítko A podrÏíte stisknuté, bude se ruãiãka pohybovat souvisle.
4. Souãasn˘m tisknutím tlaãítek A a B ukonãíte nastavování ãasomíry.
POUÎITÍ âASOMÍRY
1. âasomíru spustíte/zastavíte stisknutím tlaãítka A.
2. Uplynul˘ ãas zobrazuje ukazatel ãasomíry v poloze 9 hod.
3. âasomíru vynulujete stisknutím tlaãítka B. Tato ãasomíra dokáÏe mûﬁit ãas ve 30-minutov˘ch úsecích.
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HODINKY

SE SVùTOV¯M âASEM

ZAD44
DST/EL

VLASTNOSTI
• Hodinky jsou vybaveny analogov˘m-digitálním nepokojem, se dvûma ruãiãKorunka
kami, zobrazující svûtov˘ ãas. âasové
pásmo se zobrazuje na displeji LCD.
• Svûtov˘ ãas se zobrazuje v bodové matici spolu s ãasov˘m posunem vzhledem
k místnímu ãasu (se zapoãtením letního
ãasu) v pozici 6 hod.
• V˘bûr ze 30 míst v rÛzn˘ch ãasov˘ch pásmech (podrobnosti jsou uvedeny v tabulce ãasov˘ch pásem).
• âasové pásmo lze volit otáãením korunkou v obou smûrech.
• Pro v‰echna nastavení a v‰echna ãasová pásma je k dispozici pouÏití letního ãasu.
• Podsvícení ciferníku po dobu 5 sekund.
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Poznámka: v˘chozím ãasov˘m pásmem po zapnutí hodinek je lond˘nsk˘ ãas. Nastavení letního
ãasu pro stávající ãasové pásmo se zru‰í volbou nového ãasového pásma. Po v˘bûru nového
ãasového pásma je nutné opûtovnû nastavit letní ãas.

NASTAVENÍ

SVùTOVÉHO âASU

zapnuto
PodrÏte tlaãítko S2
stisknuté 2 sekundy

Otáãením korunkou
nastavte poÏadované mûsto

vypnuto

Stisknutím tlaãítka S1
nastavíte letní ãas
(zapnuto/vypnuto)

„HKG“ je nyní nov˘m
ãasov˘m pásmem namísto „NYC“
zapnuto
Zobrazení ãasového posunu
a nastavení letního ãasu
zmizí po 10 sekundách

vypnuto

PodrÏením tlaãítka S2
po 3 sekundy ukonãíte
nastavování
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NASTAVENÍ SVùTOVÉHO âASU
1. Stisknutím tlaãítka S2 po dobu 2 sekund vstoupíte do reÏimu
nastavení svûtového ãasu. Zobrazení ãasového pásma zaãne
blikat.
2. Otáãením korunkou S2 vyberte poÏadované ãasové pásmo: otáãením smûrem nahoru vybírejte mezi ãasov˘mi pásmy GMT-10
aÏ GMT+12, otáãením smûrem dolÛ mezi pásmy GMT+12 aÏ
GMT-10.
3. Pﬁi procházení se zobrazuje ãasov˘ posun, napﬁ. "+X; +0, -X".
4. Stisknutím tlaãítka S1 zapnete nebo vypnete pouÏití letního ãasu ve
vybraném ãasovém pásmu. Volba letního ãasu se zobrazí na ciferníku hodinek.
5. PodrÏením tlaãítka S2 po dobu 3 sekund ukonãíte nastavování svûtového ãasu a ruãiãky se posunou ve smûru chodu tak, aby zobrazovaly ãas ve vybraném pásmu.
6. Zobrazení ãasového posunu a ukazatel letního ãasu zÛstávají na ciferníku po dobu 10 sekund.
7. Letní ãas se ru‰í pﬁi vstupu do reÏimu nastavování svûtového ãasu,
ale software hodinek nastavení uchovává pro v˘poãty.

8. Pokud nastavení ãasového pásma nepotvrdíte, hodinky reÏim nastavování automaticky ukonãí po 30 sekundách neãinnosti bez provedení zmûny analogového zobrazení ãasu a zachovají stávající nastavení.

PODSVÍCENÍ
Podsvícení zapnete na 5 sekund stisknutím tlaãítka S1.

V¯MùNA BATERIE
1. Po v˘mûnû baterie je nutné opûtnû nastavit ãasové pásmo a analogové zobrazení ãasu.
2. Opakujte postup nastavení ãasového pásma a nastavení uloÏte.
3. Povytáhnûte korunku a nastavte analogov˘ ãas podle vybraného ãasového pásma.
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TABULKA

40

âASOV¯CH PÁSEM

ZOBRAZENÍ A PO¤ADÍ
UTC
LON
PAR
ROM
CAI
IST
MOW
DXB
KHI
DEL
DAC
BKK
SIN
BEJ
TYO
SYD
NOU
AKL
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
MEXX
NYC
MON
CCS
RIO
BUE

MÍSTO
UTC – koordinovan˘ svûtov˘ ãas
LOND¯N
PA¤ÍÎ
¤ÍM
KÁHIRA
ISTANBUL
MOSKVA
DUBAJ
KARÁâÍ
DILLÍ
DACCA
BANGKOK
SINGAPUR
HONGKONG
PEKING
TOKIO
SYDNEY
NOUMEA
AUCKLAND
ANCHORAGE
LOS ANGELES
DENVER
CHICAGO
MEXICO CITY
NEW YORK
MONTREAL
CARACAS
RIO DE JANEIRO
BUENOS AIRES

POSUN VÒâI GMT (+/– HODIN)
GMT 0
GMT 0
GMT +1
GMT +1
GMT +2
GMT +2
GMT +3
GMT +4
GMT +5
GMT +5:30
GMT +6
GMT +7
GMT +8
GMT +8
GMT +8
GMT +9
GMT +10
GMT +11
GMT +12
GMT –9
GMT –8
GMT –7
GMT –6
GMT –6
GMT –5
GMT –5
GMT –4
GMT –3
GMT –3

JEDNODUCHÉ

DIGITÁLNÍ HODINKY

NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
12-hodinov˘ formát
Jedním stisknutím tlaãítka A zobrazíte datum.
Dvûma stisknutími tlaãítka A zobrazíte sekundy.
Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka A se vrátíte k normálnímu zobrazení ãasu.
NASTAVENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka B vyberete nastavované pole, tlaãítkem A zadáte
poÏadovanou hodnotu pro blikající pole.
Postup nastavování po stisknutí tlaãítka B je následující:
– 1. stisknutí: zobrazení data
– 2. stisknutí: nastavení mûsíce
– 3. stisknutí: nastavení dne v mûsíci
– 4. stisknutí: nastavení hodiny
– 5. stisknutí: nastavení minuty
– Dal‰ím stisknutím tlaãítka B se vrátíte do reÏimu normálního zobrazení.
BATERIE
V373 nebo rovnocenná. (pouze upc-191B)
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DIGITÁLNÍ

HODINKY

SQM14

NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
Jedním stisknutím tlaãítka B zobrazíte datum.
Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka B se vrátíte
k normálnímu zobrazení ãasu.
NASTAVENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka A vstoupíte do reÏimu nastavování. Vybrané nastavované pole bude blikat.
Postup nastavování je následující:
– 1. stisknutí: nastavení sekund
– 2. stisknutí: nastavení hodin
– 3. stisknutí: nastavení minut
– 4. stisknutí: nastavení mûsíce
– 5. stisknutí: nastavení dne v mûsíci
– Dal‰ím stisknutím tlaãítka A se vrátíte do reÏimu normálního zobrazení.
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DIGITÁLNÍ

HODINKY

BD3003

Hodina

Minuta
Datum

Mûsíc

REÎIMY ZOBRAZENÍ
Digitální ãást displeje nabízí tﬁi
zpÛsoby zobrazení, mezi kter˘mi lze pﬁecházet stisknutím
Den v t˘dnu
Odpoledne,
Sekundy
tlaãítka A.
12h formát
Zobrazení data
1. V reÏimu zobrazení âASU,
ReÏim zobrazení ãasu
bez ohledu na to, zda se ãas
zobrazuje ve 12- nebo 24-hodinovém formátu, zobrazíte jedním
stisknutím tlaãítka A DATUM.
2. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka A zapnete stﬁídavé zobrazování
âASU a DATA, v intervalech po 1 sekundû.
3. Tﬁetím stisknutím tlaãítka A se vrátíte ke zobrazení âASU.
NASTAVENÍ âASU/DATA
1. Stisknutím tlaãítka C vstoupíte do reÏimu nastavování. Zaãne blikat
zobrazení ROKU. Tlaãítkem A nastavte pﬁíslu‰n˘ rok. Tento model
obsahuje kalendáﬁ pro roky 2000 aÏ 2050.
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2. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete nastavit MùSÍC. Ukazatel mûsíce bude blikat, poÏadovanou hodnotu nastavíte tlaãítkem A.
3. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete nastavit DATUM. Ukazatel dne
bude blikat, poÏadovanou hodnotu nastavíte tlaãítkem A.
4. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete nastavit 12/24 formát zobrazení ãasu. Ukazatel 12h bude blikat, stisknutím tlaãítka A nastavíte
24h formát.
5. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete nastavit HODINU. Ukazatel hodin bude blikat, poÏadovanou hodnotu nastavíte tlaãítkem A.
6. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete nastavit MINUTU. Ukazatel minut bude blikat, poÏadovanou hodnotu nastavíte tlaãítkem A.
7. Po dal‰ím stisknutí tlaãítka C mÛÏete vynulovat SEKUNDY. Ukazatel sekund bude blikat, stisknutím tlaãítka A ukazatel sekund vynulujete.
8. Dal‰ím stisknutím tlaãítka C ukonãíte nastavování.
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HODINKY SE ZOBRAZENÍM DNE/DATA VX36
NASTAVENÍ DATA A âASU
1. Vytáhnûte korunku do
polohy 3.
zobrazení
2. Otáãením korunkou ve Ruãiãka
dne v t˘dnu
smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek posouvejte
hodinovou a minutovou
Ruãiãka zobraruãiãku.
zení data
Ruãiãka zobrazující den v t˘dnu se bude posouvat zároveÀ s hodinovou a minutovou ruãiãkou. Pokraãujte v otáãení korunkou, dokud nenastavíte poÏadovan˘ den v t˘dnu.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek ruãiãku
data.
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ANALOGOVÉ-DIGITÁLNÍ MODELY
V¯CHOZÍ NASTAVENÍ PO VLOÎENÍ BATERIE
1. V˘chozí ãas je 00:00:00, 1. ledna
2003.
2. âasomíra je vynulována a nastavená na 00:00:00.
3. Denní budík je vypnut˘ a nastaven˘ na 00:00.

46

OBECNÉ NASTAVENÍ
1. Stisknutím tlaãítka A nastavíte formát zobrazení ãasu 12/24 hodin.
2. Stisknutím tlaãítka B spustíte reÏim nastavení data.
3. Stisknutím tlaãítka C zapnete podsvícení displeje.
4. Stisknutím tlaãítka C po dobu dvou sekund zapnete úsporu displeje.
Stisknutím libovolného tlaãítka hodinky znovu zapnete se zobrazením pﬁedchozího reÏimu.
Poznámka: Pokud nedojde ke stisknutí jakéhokoliv tlaãítka po dobu
30 sekund, ukonãí se automaticky reÏim nastavení.

REÎIM NASTAVENÍ DATA A âASU

1. Stisknutím tlaãítka A po dobu dvou sekund vstoupíte do reÏimu nastavení ãasu. Po vstoupení do reÏimu nastavení ãasu bude blikat zobrazení roku. Postup nastavování je: rok, mûsíc, den, hodina, minuta, následovaná ukonãením reÏimu nastavování.
2. Stisknutím tlaãítka A se posunete na nastavování dal‰í poloÏky nebo
ukonãíte reÏim nastavování.
3. Stisknutím tlaãítka B zv˘‰íte hodnotu nastavované poloÏky.
Poznámka: Stisknutím tlaãítka B po dobu dvou sekund se bude hodnota zvy‰ovat rychleji.
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REÎIM NASTAVENÍ âASOMÍRY

1. Stisknutím tlaãítka B vstoupíte do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka A ãasomíru spustíte/zastavíte.
48 3. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B ãasomíru vynulujete.

REÎIM NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Stisknutím tlaãítka B vstoupíte do reÏimu budíku.
2. Stisknutím tlaãítka A zapnete/vypnete
pípání a budík: pípání vypnuté/budík vypnut˘ -> pípání zapnuté/budík vypnut˘
-> pípání zapnuté/budík zapnut˘.
3. Po vstupu do reÏimu nastavení budíku
bude blikat zobrazení hodin jako první
poloÏka k nastavení. Postup nastavení
je následující: hodina, minuta, následovaná ukonãením reÏimu nastavování.
4. Stisknutím tlaãítka B zv˘‰íte hodnotu nastavovanou poloÏku.
Poznámka: Stisknutím tlaãítka B po dobu dvou sekund se bude hodnota zvy‰ovat rychleji.
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LED
ZOBRAZENÍ NORMÁLNÍHO âASU
Pﬁi normálním zobrazení je LED displej
vypnut˘.
Stisknutím tlaãítka B zobrazíte ãas po
dobu tﬁí sekund. Horní teãka dvojteãky
oddûlovaãe oznaãuje zobrazení dopoledního ãasu, dolní teãka pak oznaãuje
zobrazení ãasu odpoledne.
Stisknutím tlaãítka C zobrazíte na dobu tﬁí sekund kalendáﬁ.
Pokud po dobu tﬁí sekund nestisknete Ïádné tlaãítko bûhem reÏimu
nastavení, uloÏí se ve‰keré provedené zmûny a displej se vrátí do normálního zobrazení.
NASTAVENÍ âASU
Stisknutím a podrÏením tlaãítka B zobrazíte ãas, stisknutím tlaãítka
A vstoupíte do reÏimu nastavení data.
Stisknutím tlaãítka B zv˘‰íte hodnotu nastavení mûsíce; pokud tlaãítko
B podrÏíte stisknuté, bude se nastavovaná hodnota mûnit rychleji.
Stisknutím tlaãítka C zv˘‰íte hodnotu nastavení dne; pokud tlaãítko
C podrÏíte stisknuté, bude se nastavovaná hodnota mûnit rychleji.
Stisknutím tlaãítka A ukonãíte reÏim nastavování data. Natavené hod50 noty se automaticky uloÏí a reÏim nastavení se ukonãí, pokud nestisknete Ïádné tlaãítko po dobu tﬁí sekund.(1 korunka/2 tlaãítka).

HODINKY S âASOMÍROU OS10
(1 korunka/2 tlaãítka)
Minutová
ruãiãka

A

Hodinová
ruãiãka
ãasomíry

Hodinová
ruãiãka
Ukazatel 1/20
sekundy

Minutová
ruãiãka
ãasomíry

B

Sekundová
ruãiãka
ãasomíry

NASTAVENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
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OBSLUHA âASOMÍRY
âasomíra mÛÏe mûﬁit ãas po sekundách do celkové délky dvanáct hodin. Stiskem tlaãítka A se ãasomíra spou‰tí a zastavuje. Tlaãítkem B
se zastavuje meziãas a nuluje zastavená ãasomíra.
NASTAVENÍ RUâIâEK âASOMÍRY
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlaãítka A nastavíte sekundovou ruãiãku ãasomíry do její
nulové polohy.
3. Stisknutím tlaãítka B nastavíte do nulov˘ch poloh minutovou a hodinovou ruãiãku ãasomíry.
4 Nastavte na hodinkách správn˘ ãas a zatlaãte korunku zpût do základní polohy.
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SUB-SECOND IL45
SMALL SECOND HAND

Malá sekundová ruãiãka

NASTAVENÍ âASU
Vytáhnûte korunku do polohy 2 a jejím otáãením nastavte poÏadovan˘ ãas.
Poznámka: Po zatlaãení korunky zpût do polohy 1 se sekundová ruãiãka dá opût do pohybu.
BIG DATE SUB-SECOND GP10
DATE
SMALL SECOND HAND

Datum
Malá sekundová ruãiãka

NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2 a otáãením ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadované datum.
2. Vytáhnûte korunku do polohy 3 a jejím otáãením nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
Poznámka: Po zatlaãení korunky zpût do polohy 1 se sekundová ruãiãka dá opût do pohybu.
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TWO EYE MULTIFUNCTION 6P25
DATE
DAY

Datum
Den v t˘dnu

NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadované datum.
NASTAVENÍ DNE V T¯DNU A âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadovan˘ ãas. Spoleãnû s minutovou a hodinovou ruãiãkou se pohybuje i ukazatel dne v t˘dnu. Otáãejte korunkou, dokud nenastavíte poÏadovan˘ den v t˘dnu.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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ISA CHRONOGRAPH 8162/220
CHRONO MINUTE HAND Minutová ruãiãka ãasomíry
DAY HAND
Ukazatel dne v t˘dnu
SECOND HAND
Sekundová ruãiãka
NASTAVENÍ âASU A DNE V T¯DNU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. PoÏadovan˘ den v t˘dnu nastavíte dal‰ím otáãením korunkou.
4. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
POUÎITÍ âASOMÍRY
1. Stisknutím tlaãítka A ãasomíru spustíte/zastavíte.
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2. Stisknutím tlaãítka B zastavenou ãasomíru vynulujete.
Poznámka: Dílãí ciferník v dolní ãásti ciferníku hodinek se pro funkce
ãasomíry nevyuÏívá.
MEZIâAS
1. Stisknûte tlaãítko B za bûhu ãasomíry.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka B opût zobrazíte prÛbûÏnû mûﬁen˘ ãas.
3. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte mûﬁení ãasu.
4. Stisknutím tlaãítka B ãasomíru vynulujete.
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DIGITAL FL251BA
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka A zapnete podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlaãítka B pﬁepnete mezi 12/24-hodinov˘m formátem zobrazení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka C doãasnû zobrazíte datum.
NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁepnete do reÏimu nastavení,
ukazatel roku zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka C nastavte poÏadovan˘ rok. Pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.
3. Stisknutím tlaãítka B pﬁejdete k nastavení následující poloÏky.
4. Postup nastavení je následující: rok, mûsíc, den, hodiny, minuty.
5. ReÏim nastavení se automaticky ukonãí a hodinky se vrátí do reÏimu
normálního zobrazení ãasu po nastavení minut nebo po 30 sekundách neãinnosti.
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DIGITAL DA226-1 (ZDD58)
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka B doãasnû zobrazíte datum.
NASTAVENÍ

âASU A DATA

1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka A pﬁepnete do reÏimu nastavení,
ukazatel sekund zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavíte sekundy na nulu. Následnû se hodinky automaticky vrátí do reÏimu normálního zobrazení ãasu.
3. Stisknûte dvakrát tlaãítko A, ukazatel hodin zaãne blikat.
4. Stisknutím tlaãítka B nastavte poÏadovanou hodnotu pro hodiny.
Pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.
5. Stisknutím tlaãítka A pﬁejdete k nastavení následující poloÏky.
6. Postup nastavení je následující: sekundy, hodiny, minuty, mûsíc, den.
7. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte reÏim nastavení.

58

SUB-SECOND IL45
NASTAVENÍ âASU
Vytáhnûte korunku do polohy 2 a jejím otáãením nastavte poÏadovan˘ ãas.
Poznámka: Jakmile zatlaãíte korunku zpût
do její základní polohy, zaãne se sekundová
ruãiãka opût pohybovat.

Malá sekundová ruãiãka

BIG DATE SUB-SECOND GP10
Ukazatel
data
NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2 a jejím otáãením ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadované datum.
2. Vytáhnûte korunku do polohy 3 a jejím otáãením nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

Malá sekundová ruãiãka

Poznámka: Jakmile zatlaãíte korunku zpût do její základní polohy,
zaãne se sekundová ruãiãka opût pohybovat.
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TWO EYE MULTIFUNCTION 6P25
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou proti smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadované datum.

Ukazatel data

Den v t˘dnu

NASTAVENÍ DNE V T¯DNU A âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadovan˘ ãas. Spoleãnû s ruãiãkami hodinek se otáãí i ruãiãka
ukazatele dne v t˘dnu. Otáãejte korunkou, dokud nenastavíte poÏadovan˘ den v t˘dnu.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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ISA CHRONOGRAPH 8162/220
Minutová ruãiãka ãasomíry

Ruãiãka ukazatele dne v t˘dnu
Sekundová ruãiãka

NASTAVENÍ DNE V T¯DNU A âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. PoÏadovan˘ den nastavíte otáãením korunkou, dokud ruãiãka ukazatele dne v t˘dnu neukazuje na správn˘ den.
4. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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POUÎITÍ âASOMÍRY
1. âasomíru spustíte/zastavíte stisknutím tlaãítka A.
2. Stisknutím tlaãítka B ruãiãky ãasomíry nastavíte do jejich nulov˘ch
poloh.
Poznámka: Mal˘ ukazatel na spodní stranû ciferníku nemá v reÏimu
ãasomíry funkci.
MEZIâAS
1. Za bûhu ãasomíry stisknûte tlaãítko B.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka B opût zobrazíte mûﬁen˘ ãas.
3. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte mûﬁení ãasu.
4. Stisknutím tlaãítka B ruãiãky ãasomíry nastavíte do jejich nulov˘ch
poloh.
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DIGITAL FL251BA
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka A zapnete podsvícení displeje.
2. Stisknutím tlaãítka B mÛÏete pﬁepínat mezi 12a 24-hodinov˘m formátem zobrazení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka C zobrazíte na okamÏik datum.
NASTAVENÍ âASU A KALENDÁ¤E
1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁejdete do reÏimu nastavení;
zobrazení roku zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka C zv˘‰íte hodnotu roku; pokud tlaãítko podrÏíte
stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.
3. Stisknutím tlaãítka B pﬁejdete k nastavení následující poloÏky.
4. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: rok, mûsíc, datum,
hodiny, minuty.
5. ReÏim nastavení se automaticky ukonãí a hodinky se pﬁepnou do
reÏimu normálního zobrazení ãasu po nastavení minut, nebo pokud
nedojde ke stisknutí Ïádného tlaãítka po dobu 30 sekund.
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DIGITAL DA226-1 (ZDD58)
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka B zobrazíte na okamÏik datum.
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NASTAVENÍ âASU A KALENDÁ¤E
1. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁejdete do
reÏimu nastavení; zobrazení sekund zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavíte sekundy na nulu. Po nastavení
sekund na nulu se reÏim nastavení automaticky ukonãí a hodinky
se pﬁepnou do reÏimu normálního zobrazení ãasu.
3. Stisknûte tlaãítko A dvakrát po sobû; ukazatel hodin zaãne blikat.
4. Stisknutím tlaãítka B zv˘‰íte hodnotu ukazatele hodin; pokud tlaãítko podrÏíte stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.
5. Stisknutím tlaãítka A pﬁejdete k nastavení následující poloÏky.
6. Poﬁadí nastavovan˘ch poloÏek je následující: sekundy, hodiny,
minuty, mûsíc, datum.
7. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte reÏim nastavení.

RETROGRADE

WITH

TIME SWEEP GP00/GP01

NASTAVENÍ âASU A DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy
2 a otáãením ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte datum.
2. Vytáhnûte korunku do polohy 3 a otáãením ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadovan˘ ãas. Ruãiãka v dolním rohu ciferníku rozli‰uje dopoledne/odpoledne a o pÛlnoci se automaticky
nastavuje na nulovou hodnotu.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ âASU DRUHÉHO âASOVÉHO PÁSMA
1. Místní ãas nastavte podle postupu popsaného v˘‰e.
2. Vytáhnûte korunku do polohy 2 a otáãením proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte 24-hodinovou ruãiãku na poÏadovan˘ ãas
druhého ãasového pásma.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
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MULTIFUNCTION TY28665

Ukazatel
24-hodinového formátu

NASTAVENÍ âASU A DATA
Ukazatel
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
dne v t˘dnu
2. Otáãením korunkou ve smûru
pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte datum pﬁedcházejícího
Ukazatel
dne.
mûsíce
Ukazatel data
3. Vytáhnûte korunku do polohy 3,
jakmile dosáhne sekundová ruãiãka dvanáctky.
4. Otáãejte korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek, dokud ukazatel data nezobrazí aktuální datum.
5. Dal‰ím otáãením korunkou nastavte poÏadovan˘ ãas.
6. Spolu s ãasov˘m znamením zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
Poznámka: Pﬁi nastavování ãasu se bude souãasnû posouvat i ruãiãka
ukazatele 24-hodinového formátu.
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NASTAVENÍ DNE V T¯DNU A MùSÍCE
1. Stisknutím tlaãítka A nastavte den v t˘dnu. S kaÏd˘m stisknutím
tlaãítka se ukazatel dne o jeden posune.
2. Tlaãítkem B nastavte poÏadovan˘ mûsíc. S kaÏd˘m stisknutím
tlaãítka B se ukazatel dne posune o jeden mûsíc.

ISA CHRONOGRAPH 8172/220
NASTAVENÍ

âASU

A

DNE

V

T¯DNU

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou nastavte ãas.
3. Dal‰ím otáãením korunou
vÏdy o 24 hodin nastavte
poÏadovan˘ den v t˘dnu.
4. Zatlaãte korunku zpût do

Minutová ruãiãka
ãasomíry

Sekundová
ruãiãka

Ukazatel 1/5
sekundy ãasomíry

Ukazatel
dne v t˘dnu

Ukazatel data
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polohy 1.
NASTAVENÍ DATA
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadované datum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
OVLÁDÁNÍ âASOMÍRY
1. Stisknutím tlaãítka A ãasomíru spustíte/zastavíte.
2. Stisknutím tlaãítka B vynulujete ruãiãky zastavené ãasomíry.
Poznámka: Po dvou hodinách nepﬁetrÏitého mûﬁení ãasu se ãasomíra
automaticky zastaví a vynuluje kvÛli úspoﬁe baterie.
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MEZIâAS
1. Stisknûte tlaãítko B pﬁi bûhu ãasomíry.
2. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka B znovu zobrazíte mûﬁen˘ ãas.
3. Stisknutím tlaãítka A ukonãíte mûﬁení ãasu.
4. Stisknutím tlaãítka B vynulujete ruãiãky zastavené ãasomíry.

ANA-DIGI T201
(1 korunka/3 tlaãítka)
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
Stisknutím tlaãítka A zapnete podsvícení displeje.
NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ âASU
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte
poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.
NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZOBRAZENÍ âASU
1. Pomocí tlaãítka C zobrazte na displeji ãas.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁepnete hodinky do reÏimu
nastavení ãasu, ukazatel sekund zaãne blikat.
3. Tlaãítkem A nastavte poÏadovanou hodnotu.
4. Stisknutím tlaãítka B pﬁepnete na následující poloÏku k nastavení
(sekundy, minuty, hodiny, 12/24-hodinov˘ formát zobrazení ãasu).
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5. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud nenastavíte poÏadovan˘ ãas.

NASTAVENÍ DATA
1. Pomocí tlaãítka C zobrazte na displeji datum.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁepnete hodinky do reÏimu nastavení data, ukazatel data zaãne blikat.
3. Tlaãítkem A nastavte poÏadovanou hodnotu.
4. Stisknutím tlaãítka B pﬁepnete na následující poloÏku k nastavení
(mûsíc a den).
5. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud nenastavíte poÏadované datum.
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NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO BUDÍKU
1. Pomocí tlaãítka C zobrazte na displeji budík.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B pﬁepnete hodinky do reÏimu nastavení budíku, ukazatel hodin zaãne blikat.
3. Tlaãítkem A nastavte hodiny.
4. Stisknutím tlaãítka B pﬁepnete na nastavení minut.
5. Tlaãítkem A nastavte minuty.
6. Stisknutím tlaãítka B uloÏíte nastaven˘ ãas budíku.
7. Tlaãítkem A budík zapnete/vypnete (na levé stranû se pﬁi zapnutém
budíku zobrazí ikona).

Poznámka: Aby se budík mohl spustit, musí b˘t zapnuté i hodinové pípání. To se zapíná souãasn˘m stiskem tlaãítek A a B v reÏimu zobrazení ãasu. v levém horním rohu displeje se zobrazí pﬁíslu‰ná ikona.
POUÎITÍ âASOMÍRY
1. Pomocí tlaãítka C pﬁepnûte hodinky do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka A ãasomíry spustíte/zastavíte.
3. Pﬁi bûÏící ãasomíﬁe zobrazíte stisknutím tlaãítka B meziãas.
4. Dal‰ím stisknutím tlaãítka B zobrazíte znovu mûﬁen˘ ãas.
5. Po zastavení ãasomíry ji stiskem tlaãítka B vynulujete.
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DIGITAL MODULE QMLG-021
NORMÁLNÍ ZOBRAZENÍ âASU
1. Stisknutím tlaãítka A zobrazíte mûsíc,
den a den v t˘dnu.
2. Stisknutím a podrÏením tlaãítka A a stiskem tlaãítka B zmûníte formát zobrazení ãasu.
3. Stisknutím tlaãítka B zobrazíte budík.
4. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B a stiskem tlaãítka A zapnete/vypnete budík/hodinové pípání.
5. Stisknutím a podrÏením tlaãítka B a stiskem tlaãítka C lze pﬁepínat
formát zobrazení ãasu 12/24 hodin.
6. Stisknutím tlaãítka C pﬁepnete reÏim.
7. Stisknutím tlaãítka D zapnete podsvícení displeje, které se automaticky po tﬁech sekundách vypne.
NASTAVENÍ âASU A KALENDÁ¤E
1. V reÏimu normálního zobrazení ãasu stisknûte a podrÏte tlaãítko C po
dobu tﬁí sekund, pak znovu stisknûte tlaãítko C a pﬁepnûte tak hodinky do reÏimu nastavení ãasu a kalendáﬁe. Na displeji zaãne blikat ukazatel úter˘ („TU“) a ukazatel sekund.
72
2. Stisknutím tlaãítka B sekundy vynulujete.

3. Stisknutím tlaãítka A pﬁepnete na nastavení minut, ty zaãnou blikat.
4. Pomocí tlaãítka B nastavte poÏadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlaãítka A pﬁepnete na nastavení následující poloÏky.
6. Postup nastavování je následující: minuty, hodiny, mûsíc, den, den
v t˘dnu.
7. Stisknutím tlaãítka C ukonãíte nastavení a pﬁepnete hodinky zpût do
reÏimu normálního zobrazení ãasu.
Poznámka: K ukonãení smyãky nastavování je nutné stisknout tlaãítko C.
NASTAVENÍ BUDÍKU
1. V reÏimu normálního zobrazení ãasu stisknûte a podrÏte tlaãítko C po
dobu tﬁí sekund a pﬁepnûte tak hodinky do reÏimu nastavení budíku.
Na displeji zaãne blikat ukazatel pondûlí („MO“) a ukazatel hodin.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavte poÏadovanou hodinu.
3. Stisknutím tlaãítka A pﬁepnete na nastavení minut.
4. Pomocí tlaãítka B nastavte poÏadovanou hodnotu.
5. Stisknutím tlaãítka C ukonãíte nastavení budíku a pﬁepnete hodinky
zpût do reÏimu normálního zobrazení ãasu.
6. Zvuk budíku lze otestovat stisknutím a podrÏením tlaãítka B a následn˘m stisknutím tlaãítka A.
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7. Stisknutím tlaãítka B zvuk budíku vypnete.

OLED MODULE
Posun vlevo

Rychlé zobrazení ãasu

Posun vpravo

V˘bûr/potvrzení

Displej hodinek je za normálních okolností vypnut˘. Zapíná se buìto
tlaãítkem D, kdy se zobrazí animace, anebo tlaãítkem A, kdy se zobrazí
ãas a datum. Po zapnutí displeje lze procházet jednotlivé nabídky. Pokud nedojde po dobu ‰esti sekund ke stisknutí Ïádného tlaãítka, displej se opût automaticky vypne.
PROHÁZENÍ

NABÍDKOU

C
C
➝
➝
âAS/DATUM SVùTOV¯ âAS
➝
➝
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B
B

KALENDÁ¤

C
➝
➝
B

ANIMACE

NABÍDKA âAS/DATUM
1. Stisknutím tlaãítka A v kterémkoliv reÏimu (vyjma reÏimu nastavení) zobrazíte na displeji na
tﬁi sekundy ãas. Stisknutím tlaãítka D pﬁi vypnutém displeji zobrazíte ãas s animací.
2. Dal‰ím stisknutím tlaãítka A do tﬁí sekund od prvního stisku zobrazíte datum. Datum se zobrazuje na tﬁi sekundy.
NASTAVENÍ âASU A DATA:
1. V reÏimu zobrazení ãasu/data stisknûte tlaãítko D a podrÏte je stisknuté po dobu dvou sekund; ukazatel hodin zaãne blikat.
2. Stisknutím tlaãítka B nastavovanou hodnotu sníÏíte, tlaãítkem C ji
zv˘‰íte. PodrÏením pﬁíslu‰ného tlaãítka dosáhnete rychlej‰í zmûny
hodnoty nastavované poloÏky.
3. Stisknutím tlaãítka D uloÏíte nastavení hodin a pﬁepnete na následující poloÏku (minuty). Postup nastavení je následující: hodiny, minuty, den, mûsíc, rok.
4. Po nastavení roku se zvolené hodnoty uloÏí a hodinky se pﬁepnou
do reÏimu zobrazení ãasu a data. Stisknutím a podrÏením tlaãítka
D v kterémkoliv okamÏiku bûhem nastavování pﬁepnete hodinky zpût 75
do reÏimu zobrazení ãasu a data.

5. Pokud bûhem nastavování nedojde ke stisknutí nûkterého z tlaãítek
po dobu sedmi sekund, uloÏí se doposud nastavené hodnoty a displej se vypne.
REÎIM SVùTOVÉHO âASU
V reÏimu zobrazení svûtového ãasu se zobrazuje název nastaveného ãasového pásma a zvolené ãasové
pásmo se zobrazuje na mapce. Ukazatel v levém spodním rohu ukazuje, zda je zapnut˘ letní ãas.
NASTAVENÍ âASOVÉHO PÁSMA:
1. V reÏimu zobrazení svûtového ãasu stisknûte tlaãítko D a podrÏte je
stisknuté po dobu dvou sekund; ukazatel zvoleného ãasového
pásma zaãne blikat.
2. Pomocí tlaãítek B a C lze pﬁecházet mezi jednotliv˘mi ãasov˘mi
pásmy. PodrÏíte-li zvolené tlaãítko stisknuté, bude zmûna probíhat
rychleji.
3. Stisknutím tlaãítka A zapnete/vypnete letní ãas.
4. Stisknutím tlaãítka D uloÏíte nastavení a pﬁepnete hodinky zpût do
reÏimu zobrazení ãasu a data. Je moÏné, Ïe bude potﬁeba upravit
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nastavení ãasu podle zvoleného ãasového pásma.

Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Rio de Janeiro
Praia
-1H
Lond˘n
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PaﬁíÏ
Káhira
Moskva
Dubaj
Karáãí
Dacca
Bangkok
Hongkong
Tokio
Sydney
Noumea
Acukland

REÎIM KALENDÁ¤E
Kalendáﬁ se automaticky zobrazuje se zv˘raznûním
aktuálního dne. Kalendáﬁem lze procházet po mûsících. Datum hodinek lze nastavovat pouze v reÏimu
zobrazení ãasu a data.

+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
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PROCHÁZENÍ KALENDÁ¤EM:
1. V reÏimu zobrazení kalendáﬁe stisknûte tlaãítko D a podrÏte je stisknuté po dobu dvou sekund; ukazatel mûsíce zaãne blikat.
2. Pomocí tlaãítek B a C lze pﬁecházet mezi jednotliv˘mi mûsíci. PodrÏíte-li zvolené tlaãítko stisknuté, bude zmûna probíhat rychleji.
3. Stisknutím tlaãítka D ukonãíte procházení kalendáﬁem a vrátíte se ke
zobrazení aktuálního data.
REÎIM ANIMACE
Modul OLED umoÏÀuje uÏivateli zvolit si zobrazovanou animaci. Pﬁi volbû „RANDOM“ se budou náhodnû
zobrazovat v‰echny animace. Zvolenou animaci lze
zobrazit stisknutím tlaãítka D v dobû, kdy je displej hodinek vypnut˘.
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V¯BùR ANIMACE:
1. V reÏimu zobrazení animace stisknûte tlaãítko D a podrÏte je stisknuté po dobu dvou sekund; název animace zaãne blikat.
2. Pomocí tlaãítek B a C lze pﬁecházet mezi jednotliv˘mi animacemi.

3. Stisknutím tlaãítka D nastavíte zvolenou animaci. Ta se jednou pﬁehraje a pak se displej hodinek automaticky vypne.
UKAZATEL SLABÉ BATERIE
Jakmile nabití baterie hodinek poklesne pod
urãitou úroveÀ, zobrazí se na displeji hodinek symbol slabé baterie, a v pruhu nabídek
se zobrazí upozornûní „CHANGE BATT“.

SYMBOL
SLABÉ
BATERIE

ZÁRUâNÍ OPRAVY NEBO JINÉ OPRAVY
Záruãní opravy nebo jiné opravy zasílejte na adresu:
Klenoty Aurum s.r.o.
U LibeÀského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163
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Servis:
Klenoty Aurum s.r.o.
U LibeÀského pivovaru 10
180 00 Praha 8
Tel.: 284 829 163

