
Náramkové hodinky JVD steel J1097    
Návod na používání 

                                                                                                                     Den v týdnu 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                          Minutová ručka 

         

                         Hodinová ručka 

 

 

                                                                                                                                Pozice korunky 
                     N: neutrální- běžný provoz   

                                                                                                                      1: pozice pro nastavení času 

                      

                            Vteřinová ručka  

 

 

                                                                                                Datum 

 

Nastavení času: 

1) Povytáhněte korunku do pozice 1 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka na v poloze 12 hodin. 

2) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. Dbejte na rozlišení dopoledního a 

odpoledního času (sledujte ručku 24 hodin).   

3) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět 

do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času. 

 

 Když nastavujete čas, nastavte minutovou ručku nejdříve o 4-5 minut napřed a až potom ji 

seřiďte na požadovaný čas 

 Hodinová a 24hodinová ručka jsou provázané- dbejte na správné nastavení odpoledního času. 

 

Nastavení data a dne v týdnu 

Tlačítko A= nastavení dne v týdnu. Tisknutím tlačítka A nastavte požadovaný den v týdnu 

Tlačítko B= nastavení data. Tisknutím tlačítka B nastavte požadované datum 

 

POZOR:  

- datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 

ráno. Pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat 

správně. 

- Pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum 

upravit. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Na trh dodává:  
Jasněna Vláhová 
Nové Město nad Metují 
www.vlahova.cz 
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