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Gratulujeme ke koupi hodinek TIMEX®. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento 

návod, abyste pochopili jak Vaše hodinky Timex fungují. Je možné, že Vaše 

hodinky nebudou mít všechny funkce, které jsou v tomto návodu zmíněny.  
Pro více informací navštivte: Timex.com 
 
JAK UVÉST HODINKY DO CHODU  
Nejprve vyjměte plastovou zarážku, která se nachází mezi pouzdrem a 
korunkou, poté nastavte čas a datum (pokud hodinky tuto funci mají), a 
zatlačte korunku k pouzdru do první / základní polohy (poloha A na obrázku). 
Jakmile je korunka v ákladní poloze, začněte jí pomalu otáčet po směru 

hodinových ručiček – ucítíte jemný odpor. Hodinky by při otáčení korunky 
měly „tikat“ – to znamená, že se hodinky natahují, a mechanismus uvnitř 
svinuje pero, které bude postupným rozvíjením dodávat hodinkám energii. 
Vteřinová ručička by se měla po chvilce rozhýbat. Jakmile budete hodinky mít 
na ruce / nosit je, bude se o jejich dotahování starat rotor – hodinky se budou 
dotahovat automaticky. Pokud budete hodinky nosit denně, zajistí 
automatický nátah dostatek energie na to, aby byly hodinky stále v chodu a 
nezastavily se. Pokud hodinky nenosíte a zastaví se z důvodu, že se již pero 
uvnitř strojku zcela rozvinulo, stačí jen podle návodu znovu nastavit 
požadovaný čas a datum (pokud hodinky tuto funkci mají), a znovu je 
natáhnout buďto otáčením korunky nebo nošením na ruce.   
VODĚODOLNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU  
Pokud jsou Vaše hodinky voděodolné, je na nich zobrazeno značení metrů 
nebo znak (O). 
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JAK UPRAVIT NÁRAMEK HODINEK  
(Následující varianty lze použít pro všechny modely hodinek).  
 
NÁRAMEK S POSUVNOU SPONOU 
 
1  Uvolněte pojistku.  
2. Posuňte sponu na požadované místo. 
 
3. Jakmile bude spona na požadovaném místě, zatlačte na ni, a zkuste s ní 

zahýbat dopředu a dozadu dokud nezapadne přesně do drážky na 

kovovém náramku. 

4. Zatlačte pojistku zpět na místo, dokud nebude pevně uzavřena. Pozor, 

při použití nepřiměřené síly, může dojít k poškození spony. 

 

Voděodolnost - hloubka p.s.i.a. * Tlak vody pod hladinou 

 30m/98ft 60  
   50m/164ft 86  

 100m/328ft 160  

 
*pounds per square inch absolute 
 
UPOZORNĚNÍ: PRO ZACHOVÁNÍ VODĚODOLNOSTI, NIKDY 

NEMAČKEJTE TLAČÍTKA, POKUD SE HODINKY NACHÁZEJÍ POD 

VODOU  
1. Hodinky jsou voděodolné jen po dobu, kdy jsou sklíčko, korunka a 

pouzdro nepoškozené. 

2. Nejedná se o potápěčské hodinky, proto byste se s nimi neměli potápět. 
 
3. Pokud byly hodinky vystaveny mořské / slané vodě, opláchněte je sladkou 

vodou. 
 
4. Odolnost proti nátazu je vyobrazena buďto na číselníku nebo na dýnku 

hodinek. Hodinky jsou navrženy tak, aby splňovaly ISO normu pro odolnost 

proti nárazu. Nicméně dbejte na to, aby hrubým zacházením nedošlo 

k poškození sklíčka.  
NASTAVENÍ ČASU  
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy C, a otáčejte jí po směru hodinových ručiček 

do doby než bude nastaven požadovaný čas. Pokud mají hodinky funkci data, 

dejte pozor na to, jestli je na hodinkách nastavena ranní nebo odpolední denní 

doba (A.M. nebo P.M.). Pokud bude denní doba nastavena špatně, datum se 

bude přetáčet ve špatnou denní dobu. Datum se přetáčí mezi 21. hodinou 

večer a 1. hodinou ráno. Zda je na hodinkách nastavena ranní nebo odpolední 

denní doba poznáte tak, že při nastavování času datum přeskočí, jakmile se 

ručičky hlavního času budou blížit / překročí půlnoc.  
2. Jakmile je požadovaný čas nastaven, zatlačte korunku zpět do základní 

polohy A. 
 
NASTAVENÍ DATA A DNE (POKUD HODINKY TYTO 
FUNKCE MAJÍ)  
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy B a otáčejte jí PROTI SMĚRU 

HODINOVÝCH RUČIČEK pro nastavení data. Při otáčení korunkou PO 
SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK dojde k nastavení požadovaného dne 
v týdnu.  
Poznámka: Pokud nastavíte datum v časovém rozmězí od 21 hodin večer 
do 1 hodiny ráno, může se stát, že se datum na druhý den samo nezmění. 
Pokud se toto stane, nastavte znovu čas a datum v jinou dobu než mezi 
21. hodinou večer a 1. hodinou ráno, abyste zajistitli správné přetáčení 
data.  

2. Zatlačte korunku zpět do základní polohy A.  
 
 

      DATUM 

 
A B C 

POLOHA KORUNKY 

 

 
1 

MIKROREGULACE NA PŘEKLÁPĚCÍ SPONĚ 
 
1. Najděte stěžejku, pomocí které je uchycen kovový náramek ke sponě. 
 
2. Pomocí vystěžejkovače / popř. jiného špičatého předmětu 

zatlačte na jeden konec stěžejky a jemně s náramkem pohněte, 

aby se stěžejka uvolnila. 

3. Zjistěte, na jakou velikost zápěstí chcete náramek upravit, a poté opět 
spojte stěžejkou náramek a sponu tak, aby velikost odpovídala Vašemu 
zápěstí. 

 

4. Jeden konec stěžejky umístěte do požadovaného otvoru, druhý konec stlačte, a 
umístěte jej do protějšího otvoru, dokud stěžejka přesně nezapadne / 
nezackvakne.  

 
 
 
 
 
 

 
obr. 1 obr. 2 obr. 3 

 
JAK ODEBRAT JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY 

 
ODEBRÁNÍ ČLÁNKŮ: 
 
1. Umístěte řemínek vertikálně, a vystěžejkovač / špičatý předmět 

k vyznačenému otvoru článku. 
 
2. Zatlačte závlačku silou ve směru, který ukazuje šipka, dokud se 

neuvolní. (Závlačky jsou vyrobeny tak, aby nešly vytlačit snadno). 

3. Opakujte dokud neodeberte požadované množství článků.  
 
 
 
 

 
ZNOVU NASAZENÍ ČLÁNKŮ:  
1. Přiložte k sobě jednotlivé články. 
 
2. Zatlačte závlačku zpět do článků v opačném směru než jak jste je 

vytahovali (proti směru šipky).  
3. Zatlačte závlačku do článků na pevno tak, aby konec vůbec nepřesahoval.  
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA  
Prodloužená záruka je platná pouze v USA. Extend your warranty for an additional 4 years from date 
of purchase for $5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by 
calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made 
within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, 
and 5-digit model number required. You can also mail a check for $5 to: Timex 
Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203. 

 
TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY  
http://www.timex.com/productWarranty.html 

 
©2019 Timex Group USA, Inc. TIMEX is a registered trademark of Timex Group 
USA, Inc. in the US and other countries. 
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