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DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX 

 
K používání hodinek Timex si pozorně přečtěte návod k použití. Váš model nemusí mít 
všechny funkce popsané v této brožurce. 

 
FUNKCE 

Kalendář, hodiny v reálném čase, druhé časové pásmo, odpočítávání času, budík denně / v 
pracovní dny / o víkendu, zvukové znamení každou hodinu, stopky s ukládáním času 
okruhu/celkového času, noční osvětlení INDIGLO® s funkcí Night-Mode®. 

 
POUŽITÍ HODINEK 

 

 
 
Při nastavování má každé tlačítko jinou funkci, jak je uvedeno nahoře. Displej ukáže, když 
tlačítko mění funkci. 

 
ČAS / DATUM / ZVUKOVÉ ZNAMENÍ KAŽDOU HODINU 

 
1.  V režimu TIME stiskněte a přidržte SET/RECALL. Bude blikat časové pásmo. 
2.  Stiskněte + nebo - pro zvolení prvního nebo druhého časového pásma. 
3.  Stiskněte NEXT. Blikají číslice hodiny. 
4.  Stiskněte + nebo - pro změnu hodiny, včetně AM/PM (Dopoledne/odpoledne). (Abyste změnili 

AM/PM, rolujte přes 12 hodin). 
5.  Stiskněte NEXT. Blikají číslice minut. 
6.  Stiskněte + nebo - pro změnu minut. 
7.  Stiskněte NEXT. Blikají číslice sekund. 
8.  Stiskněte + nebo - pro změnu sekund. 
9.  Stiskněte NEXT. Bliká den v týdnu. 
10.  Stiskněte + nebo - pro změnu dne. 
11.  Pokračujte tímto způsobem v nastavení měsíce, dne v měsíci, zobrazení času v 12/24 

hodinovém formátu, formátu data MM.DD nebo DD.MM, zapnutí / vypnutí zvukového znamení 

každou hodinu (CHIME), zapnutí / vypnutí pípnutí (BEEP). Jestli zvolíte BEEP zapnuto, 
pípnutí zazní pokaždé, když stisknete některé tlačítko (kromě INDIGLO). 

12.  Stiskněte DONE pro potvrzení a ukončení nastavování, nebo NEXT pro pokračování a 
nastavení druhého časového pásma. 

13.  Když jste v režimu Time, stiskněte a přidržte START/SPLIT pro "nakouknutí" do druhého 
časového pásma. Pro přepnutí časových pásem přidržte stisknuté po 4 sekundy. 

BUDÍK 
 
Nastavení BUDÍKU je podobné nastavování času. 
1.  Stiskněte opakovaně MODE, dokud se neobjeví ALARM. 
2.  Pro nastavení budíku stiskněte SET/RECALL. 
3.  Blikají číslice hodiny. Stiskněte + nebo - pro změnu hodiny. 
4.  Stiskněte NEXT. Blikají číslice minut. Stiskněte + nebo - pro změnu minut. 
5.  Stiskněte NEXT. Je-li nastavený 12-hodinový formát, bliká AM/PM. Stiskněte + nebo - 

pro změnu. 
6.  Stiskněte NEXT. Stiskněte + nebo - pro zvolení denně (DAILY), pracovní dny 

(WEEKDAYS) nebo víkendy (WEEKENDS). 
7.  Stiskněte DONE pro potvrzení a ukončení nastavování. 
8.  Stiskněte Start/Split nebo Stop/Reset pro aktivování nebo vypnutí budíku. Když je 

vypnutý, bude zobrazené OFF. Když je aktivovaný, objeví se ikona budíku . 
9.  Když dojde čas buzení, bliká noční osvětlení INDIGLO a ikona budíku, a zazní zvuk 

buzení. 
Pro vypnutí buzení stiskněte jakékoliv tlačítko. Jestli nestisknete žádné tlačítko, po pěti 

minutách zazní záložní buzení. 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU 
 
1.  Stiskněte opakovaně MODE, dokud se neobjeví TIMER. 
2.  Stiskněte SET/RECALL. Blikají číslice hodiny.  
3.  Pro nastavení hodin, minut a sekund postupujte stejným způsobem, jako při nastavování 

ČASU a BUDÍKU, a vyberte si mezi REPEAT/AT END (timer odpočítává a potom opakuje), 
nebo STOP/AT END (timer odpočítává a potom se zastaví). 

4.  Stiskněte DONE pro potvrzení a ukončení nastavování. 
5.  Stiskněte START/SPLIT pro spuštění timeru.  

 Je-li zvoleno REPEAT/END, bude blikat . Je-li zvoleno STOP/END, bude blikat .  
6.  Když se timer dosáhne nulu, nebo předtím, než začne odpočítávat znovu, zazní melodie 

buzení. 
7.  Stiskněte STOP/RESET pro zastavení timeru. Stiskněte znovu pro resetování na čas 

odpočítávání. 

 
STOPKY 

 



 
 
1.  Stiskněte opakovaně MODE, dokud se neobjeví CHRONO. 
2.  Stiskněte a přidržte SET/RECALL 
3.  Na displeji se objeví: FORMÁT/SET, pak LAP/SPL nebo SPL/LAP. 
4.  Stiskněte + nebo – pro zvolení požadovaného formátu. 
5.  Stiskněte DONE pro potvrzení a ukončení nastavování. 
6.  Pro používání stopek stiskněte START/SPLIT. Stopky běží dál, i když vystoupíte z 

tohoto režimu. 
7.  Stiskněte STOP/RESET pro zastavení stopek, NEBO zatímco stopky běží, stiskněte 

START/SPLIT pro odečtení celkového času. Čas okruhu (LAP) a celkové časy (SPLIT) 
se pak zobrazí ve formátu, který jste vybrali. Pořadové číslo okruhu se bude střídat s 
posledními dvěma číslicemi spodního řádku. 

 
POZNÁMKY: 
 Časy okruhů a celkové časy se objeví "zamrzlé" na 10 sekund. Stiskněte MODE pro uvolnění 

displeje, abyste mohli vidět běžící stopky. 

 Zatímco stopky běží, nebo jsou zastavené, stiskněte SET/RECALL, pak stiskněte + nebo - pro 
procházení uloženými časy okruhů, nebo pro vyvolání uložených časů okruhů/celkových časů. 
Stiskněte SET/RECALL znovu pro návrat na běžící stopky. 

 Pro resetování stopek stiskněte a přidržte STOP/RESET. 
 

FUNKCE INDIGLO® NOČNÍ OSVĚTLENÍ/NOČNÍ REŽIM – 
NIGHT-MODE® 

 
Stiskněte INDIGLO® pro aktivování nočního osvětlení. Elektroluminiscenční technologie použitá v 
nočním osvětlení INDIGLO® osvítí v noci a při špatných světelných podmínkách celý displej. 
Zatímco je noční osvětlení zapnuté, stisknutí libovolného tlačítka je udrží zapnuté po tři sekundy. 
Stiskněte a přidržte INDIGLO po 4 sekundy, aby se aktivovala funkce NIGHT-MODE®. 

Objeví se ikona měsíce . Jakmile je aktivovaná, stisknutí libovolného tlačítka způsobí, že noční 
osvětlení INDIGLO® zůstane zapnuté po 3 sekundy. Funkce NIGHT-MODE® zůstane aktivovaná 
po 8 hodin, nebo dokud se nevypne stisknutím a přidržením INDIGLO znovu po 4 sekundy. 

VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU 
 
Jsou-li vaše hodinky vodotěsné, jsou označené počtem metrů nebo . 
 

Hloubka vodotěsnosti Tlak pod hladinou vody (p.s.i.) 

30 m / 98 stop 60 

50 m / 164 stop 86 

100 m / 328 stop 160 

  
p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec. 
 

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU 
ŽÁDNÁ TLAČÍTKA. 
1.  Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou sklíčka, tlačítka a pouzdro 

neporušené. 
2.  Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění. 
3.  Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou. 
4.  Odolnost proti nárazu je označená na displeji nebo na zadní straně pouzdra. Hodinky 

jsou konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je 
třeba dávat pozor, abyste se vyhnuli poškození krystalu/sklíčka. 

 

BATERIE 
 
Timex důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce nebo klenotník. Je-li to 
nutné, stiskněte při výměně baterie resetovací tlačítko. Typ baterie je označený na pouzdře. 
Odhady životnosti baterie jsou založené na určitých předpokladech s ohledem na použití; 
životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečném používání. 
NELIKVIDUJTE BATERIE V OHNI. NEDOBÍJEJTE. VOLNÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE 
STRANOU OD DĚTÍ. 


