
ALM. Pro rychlé zvýšení hodnoty stiskněte 
a přidržte.

6. Pro nastavení dne, signalizovaného blikáním, 
stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení hodnoty 
nastavení dne stiskněte ST/STP/ALM. Pro ry-
chlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

7. Pro nastavení dne v týdnu, signalizovaného 
blikáním, stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení 
hodnoty nastavení dne v týdnu stiskněte 
ST/STP/ALM. Pro rychlé zvýšení hodnoty 
stiskněte a přidržte.

8. Pro opuštění režimu nastavení času (Time Set) 
stiskněte MODE.

STOPKY
Tuto funkci můžete použít k měření času 
událostí.
1. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí 

nápis “ST”.
2. Pro zahájení měření času stiskněte ST/STP/

ALM.
3. Pro uložení mezičasu během měření stopek 

stiskněte RESET/NEXT. Stopky budou nadále 
měřit čas v pozadí.

4. Pro odblokování displeje a zobrazení aktuál-
ního stavu stopek stiskněte RESET/NEXT.

5. Pro zastavení (pauza) stopek v režimu ak-
tivního měření stiskněte ST/STP/ALM.

Pozor: Pokud jsou stopky zastaveny, když dis-
plej zobrazoval mezičas, první stisknutí RESET/
NEXT zobrazí poslední zaregistrovaný čas, 
druhé stisknutí tlačítka způsobí vynulování sto-
pek.

BUDÍK 
Pro zapnutí/vypnutí nebo nastavení 
každodenního budíku s funkcí jednorázového 
odložení buzení a pro zapnutí/vypnutí hodi-
nového signálu:
1. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí 

nápis “AL”.
2. Pro zapnutí/vypnutí budíku (ALM nebo ) nebo 

hodinového signálu (SIG nebo ), nebo 
obou těchto funkcí, opakovaně stiskněte ST/
STP/ALM.

3. Pro nastavení budíku stiskněte RESET/NEXT. 

Pozorně si přečtěte návod, abyste věděli, jak 
správně používat hodinky Timex®. Váš model 
nemusí mít všechny funkce, které jsou pop-
sány v této příručce.

FUNKCE A ZÁKLADNÍ OBSLUHA
1. Datum ve formátu MM-DD (měsíc/den)
2. Každodenní budík s funkcí odložení buzení
3. Hodinový signál
4. 24hodinové stopky s funkcí mezičasu
5. Noční podsvícení INDIGLO®

ČAS
Nastavení času a data:
1. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se nedosta-

nete do okna, ve kterém jsou zobrazeny blika-
jící sekundy.

2. Stiskněte ST/STP/ALM pro vynulování 
sekund přidáním jedné minuty, pokud počet 
sekund činí “30” nebo více.

3. Pro nastavení hodiny, signalizované blikáním, 
stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení hodnoty 
nastavení hodiny stiskněte ST/STP/ALM. Pro 
rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

Pozor: Při zvyšování hodnoty hodiny se ukaza-
tel času mění z “A” (AM), na “P” (PM) a “H” (24ho-
dinový čas).
4. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, 

stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení hodnoty 
nastavení minuty stiskněte ST/STP/ALM. Pro 
rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

5. Pro nastavení čísla měsíce, signalizovaného 
blikáním, stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení 
hodnoty nastavení měsíce stiskněte ST/STP/

NÁVOD K OBSLUZE HODINEK
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Funkcje przycisków pokazano wraz z funkcjami ustawień w nawiasach 

CZAS 

Aby ustawić czas i datę: 

1. Naciskaj przycisk MODE, aż dotrzesz do ekranu, na którym zobaczysz 
migające Sekundy. 

2. Naciśnij ST/STP/ALM, aby wyzerować Sekundy, dodając jedną minutę, jeśli 
ilość sekund wynosi "30" lub więcej. 

3. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić Godzinę, sygnalizowaną miganiem. 
Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Godziny. Naciśnij i 
przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

Uwaga: Podczas zwiększania wartości godziny, wskaźnik czasu zmienia się z 
"A" (AM), na "P" (PM) oraz "H" (czas 24-godzinny). 

4. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić Minuty, sygnalizowane miganiem. 
Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Minut. Naciśnij i 
przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

5. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić numer Miesiąca, sygnalizowany 
miganiem. Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Miesiąca. 
Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

6. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić Dzień, sygnalizowany miganiem. 
Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Dnia. Naciśnij i 
przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

7. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić Dzień Tygodnia, sygnalizowany 
miganiem. Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Dnia 
Tygodnia. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

8. Naciśnij MODE, aby wyjść z trybu Ustawienia czasu (Time Set). 

STOPER 

Użyj tej funkcji w celu pomiaru czasu wydarzeń. 
1. Naciskaj MODE do momentu pojawienia się komunikatu "ST". 
2. Naciśnij ST/STP/ALM, aby rozpocząć pomiar czasu. 
3. Naciśnij RESET/NEXT podczas pracy stopera, aby zapisać Międzyczas. 

Stoper będzie kontynuował pomiar czasu w tle. 
4. Naciśnij RESET/NEXT, aby odblokować wyświetlacz i pokazać bieżący 

przebieg czasu stopera. 

       

       

ODPORNOŚĆ NA WODĘ I WSTRZĄSY 
Jeśli Twój zegarek jest wodoodporny, widoczne jest oznaczenie dopuszczalnej głębokości  
zanurzenia wyrażonej w metrach lub za pomocą symbolu          . 

lub symbol (          ). 
Głębokość odporności na wodę Ciśnienie pod wodą p.s.i.a.* 

30 m / 98 stóp 60 
             50 m / 164 stopy 86 
            100 m / 328 stóp 160 

*ciśnienie absolutne w funtach na cal kwadratowy 

OSTRZEŻENIE: W CELU UTRZYMANIA WODOSZCZELNOŚCI, NIE 
NACISKAJ ŻADNYCH PRZYCISKÓW POD WODĄ. 
1. Zegarek jest wodoodporny tak długo, jak długo soczewki, przyciski i obudowa 

pozostaje nienaruszona. 
2. Zegarek nie jest zegarkiem dla nurków i nie powinien być używany do 

nurkowania. 
3. Zegarek należy przepłukać czystą wodą po wystawieniu na działanie słonej 

wody. 
4. Odporność na wstrząsy oznaczona jest na przedniej lub tylnej stronie 

zegarka. Zegarki zostały zaprojektowane tak, aby przeszły pomyślnie test 
ISO w zakresie odporności na wstrząsy. Należy jednak zachować ostrożność 
w celu uniknięcia uszkodzenia kryształu/soczewek. 

 
BATERIA 
Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonywał sprzedawca lub 
jubiler. W razie potrzeby, podczas wymiany baterii należy nacisnąć przycisk 
resetowania. Typ baterii jest wskazany na tylnej części obudowy. Szacunkowa 
żywotność baterii opiera się na pewnych założeniach dotyczących użytkowania; 
żywotność baterii może się różnić w zależności od rzeczywistego zużycia. 
NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADUJ ICH PONOWNIE. 
PRZECHOWYWUJ LUŹNE BATERIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI. 

MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA TIMEX 
http://www.timex.com/productWarranty.html 

©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO i MARATHON stanowią 
zarejestrowane znaki towarowe Timex Group B.V. i jej spółek zależnych. 
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ROZSZERZONA GWARANCJA 
Dostępna tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Przedłuż swoją gwarancję 
o dodatkowe 4 lata od daty zakupu w cenie 5 USD. Możesz dokonać płatności za 
pomocą AMEX, Discover, Visa lub MasterCard dzwoniąc pod numer 1 
800-448-4639 w normalnych godzinach pracy. Płatności należy dokonać w ciągu 
30 dni od daty zakupu. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu, datę zakupu i 5-cyfrowy numer modelu. Możesz również wysłać czek o 
wartości 5 USD na adres: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, 
Little Rock, AR 72203.  

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zrozumieć, jak należy obsługiwać 
swój zegarek Timex®. Twój model może nie posiadać wszystkich funkcji 
opisanych w tym podręczniku. 

FUNKCJE I PODSTAWOWA OBSŁUGA 

1. Data w formacie MM-DD (miesiąc/dzień) 
2. Codzienny budzik z funkcją drzemki 
3. Sygnał godzinowy  
4. 24-godzinny stoper z funkcją międzyczasu 
5. Nocne podświetlenie INDIGLO® 
ht 

ST/STP/ALM
 

 

RESET/NEXT 

 

Uwaga: Jeśli stoper został wstrzymany, gdy wyświetlacz pokazywał Międzyczas, 
pierwsze naciśnięcie RESET/NEXT wyświetli ostatni zarejestrowany czas, a drugie 
naciśnięcie przycisku spowoduje wyzerowanie Stopera. 

BUDZIK 
Aby włączyć/wyłączyć lub ustawić Codzienny budzik z funkcją jednorazowej drzemki 
oraz aby włączyć/wyłączyć Sygnał godzinowy: 

1. Naciskaj MODE do momentu pojawienia się komunikatu "AL". 
2. Naciśnij kilkakrotnie ST/STP/ALM, aby włączyć/wyłączyć Budzik (ALM lub 

) albo Sygnał godzinowy (SIG lub          ) albo obie te funkcje. 
3. Aby ustawić Budzik, naciśnij RESET/NEXT. Cyfry Godziny będą migać, a 

komunikat Alarm ON podświetli się (ALM lub ). 
4. Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Godzin. Naciśnij 

i przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 
Uwaga: Godziny będą przedstawione w tym samym formacie, co 
ustawienie czasu (w formacie czasu 12- lub 24-godzinnego). 

5. Naciśnij RESET/NEXT, aby ustawić Minuty, sygnalizowane miganiem. 
Naciśnij ST/STP/ALM, aby zwiększyć wartość ustawienia Minut. Naciśnij i 
przytrzymaj, aby szybko zwiększyć wartość. 

6. Naciśnij RESET/NEXT, aby wyjść z trybu Ustawień Budzika. 
7. Gdy uruchomi się sygnał Budzika: 
 Naciśnij ST/STP/ALM lub RESET/NEXT, aby wyłączyć sygnał budzika. 

Zostanie on uruchomiony o tej samej porze następnego dnia LUB 
 Naciśnij MODE, gdy uruchomi się sygnał Budzika. Spowoduje to 

wyłączenia sygnału Budzika i odłożenie go w czasie o 5 minut. 
Uwaga: Komunikat Alarm ON (ALM lub ) będzie migać w celu potwierdzenia trybu 
Drzemki. 
 
NOCNE PODŚWIETLENIE INDIGLO® 
Naciśnij przycisk INDIGLO®, aby podświetlić wyświetlacz zegarka na 2-3 sekundy. 
Technologia elektroluminescencyjna stosowana w nocnym podświetleniu INDIGLO® 
podświetla tarczę zegarka w nocy oraz w warunkach słabego oświetlenia. 

Funkce tlačítek jsou zobrazeny společně s funkcemi nastavení v závorkách



Číslice hodin budou blikat a komunikát Alarm 
ON se podsvítí (ALM nebo ).

4. Pro zvýšení hodnoty nastavení hodiny 
stiskněte ST/STP/ALM. Pro rychlé zvýšení 
hodnoty stiskněte a přidržte. Pozor: Hodiny 
budou prezentovány ve stejném formátu, 
jako v nastavení času (ve 12 nebo 24hodi-
novém formátu).

5. Pro nastavení minuty, signalizované blikáním, 
stiskněte RESET/NEXT. Pro zvýšení hodnoty 
nastavení minuty stiskněte ST/STP/ALM. Pro 
rychlé zvýšení hodnoty stiskněte a přidržte.

6. Pro opuštění režimu nastavení budíku 
stiskněte RESET/NEXT.

7. Když se spustí signál budíku:
• Pro vypnutí signálu budíku stiskněte ST/

STP/ALM nebo RESET/NEXT. Budík se 
spustí ve stejnou dobu následující den NEBO

• Stiskněte MODE, když se spustí signál 
budíku. Způsobí to vypnutí signálu budíku 
a odložení buzení o 5 minut.

Pozor: Komunikát Alarm ON (ALM nebo ) bude 
blikat za účelem potvrzení režimu odložení 
buzení.

NOČNÍ PODSVÍCENÍ INDIGLO® 
Pro podsvícení displeje hodin na 2-3 
sekundy stiskněte tlačítko INDIGLO®. 
Elektroluminiscenční technologie, používaná 
v nočním podsvícení INDIGLO®, podsvítí ciferník 
hodinek v noci a v podmínkách špatného 
osvětlení.

KATEGORIE VODOTĚSNOSTI HODINEK 
TIMEX

Nemačkejte tlačítka pod vodou. Korunky musí 
být stisknuté/zašroubované. Názvy katego-
rií (30M, 50M atd.) jsou zpracovány na základě 
statických měření. V praxi dynamický tlak 
v důsledku pohybu přesahuje statický tlak.
UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM UDRŽENÍ 
VODOTĚSNOSTI NEMAČKEJTE ŽÁDNÁ 
TLAČÍTKA POD VODOU.
1. Hodinky jsou vodotěsné tak dlouho, jak 

dlouho zůstanou neporušené čočky, tlačítka 
a pouzdro.

2. Hodinky nejsou určeny pro potápěče a nesmí 
být používány při potápění.

3. Hodinky je nutné po vystavení účinku slané 
vody opláchnout čistou vodou.

4. Odolnost proti otřesům je označena na 
přední nebo zadní straně hodinek. Hodinky 
jsou navrženy tak, aby úspěšně absolvovaly 
test ISO v oblasti odolnosti proti otřesům. Za 
účelem zabránění poškození křišťálu/čoček je 
však nutné zachovat obezřetnost. 

BATERIE
Timex rozhodně doporučuje, aby výměnu 
baterií prováděl autorizovaný servis Timex. 
V případě potřeby lze při výměně baterie použít 
tlačítko resetu. Typ baterie je uveden na zadní 
straně pouzdra. Odhadovaná životnost baterie 
je založena na určitých předpokladech provozu; 
životnost baterie se může lišit v závislosti na 
skutečné intenzitě používání.

NEVHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. BATERIE 
NENABÍJEJTE. BATERIE UCHOVÁVEJTE 
MIMO DOSAH DĚTÍ.
©2018 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO a MARATHON 
jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Timex 
Group B.V. a jejích dceřiných společností.

30 M = 3 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

50 M = 5 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

100 M = 10 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)

200 M = 20 atm (zachovávají těsnost při tlaku do 3 atmosfér)


