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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. 
 
Pro více informací navštivte naše stránky:Timex.com 
 

JAK SPUSTIT HODINKY 
Pro spuštění hodinek odstraňte plastovou ochranu pod korunkou, pak stiskněte korunku proti 
plášti. Vteřinová ručička se začne posunovat v jednosekundových intervalech. 
 
Některé potápěčské hodinky odolné proti vodě požadují přišroubování nastavovací korunky na 
bezpečnou odolnost proti vodě. Jestli plášť vašich hodinek má výčnělek se závity, korunka se musí 
po nastavení hodinek našroubovat. 
 
Pro zašroubování zatlačte korunku pevně proti výčnělku se závitem a držte, zatímco otáčíte 
korunku ve směru hodinových ručiček. Šroubujte, dokud korunka není pevně uchycená. Až příště 
budete chtít nastavit hodinky, budete muset korunku vyšroubovat (proti směru hodinových ručiček) 
před tím, než ji vytáhnete. 
 

VODOTĚSNOST A ODOLNOST PROTI NÁRAZU 
Jsou-li vaše hodinky odolné proti vodě, je uvedené označení metru (WR_M). 
 

hloubka odolnosti proti vodě p.s.i.a. * Tlak vody pod povrchem 

30 m / 98 stop 60 

50 m / 164 stop 86 

100 m / 328 stop 160 

200 m / 656 stop 284 

*libry na čtvereční palec absolutní 
 
VAROVÁNÍ: ABYSTE UDRŽELI ODOLNOST PROTI VODĚ, NESTISKNĚTE ŽÁDNÁ TLACITKA 
NEBO NEVYTAHUJTE KORUNKU POD VODOU, POKUD VAŠE HODINKY NEJSOU 
OZNAČENÉ JAKO ODOLNÉ PROTI VODĚ DO 200 METRŮ. 
 
1.  Hodinky jsou odolné proti vodě pouze tehdy, dokud krystal, korunka a plášť zůstanou 

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

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

 

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO® 
Stiskněte tlačítko nebo korunku pro aktivování světla. Elektroluminiscenční technologie použitá v 
nočním osvětlení INDIGLO® osvítí v noci a při špatných světelných podmínkách celý displej. 
 

 
 

ANALOGOVÉ/DIGITÁLNÍ MODELY 
4-TLAČÍTKOVÝ ANALOGOVÝ/DIGITÁLNÍ MODEL S NOČNÍM OSVĚTLENÍM 
INDIGLO® A FUNKCÍ NIGHT-MODE® 
 

 
 

POUŽÍTÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ INDIGLO® 
1.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro osvětlení celého číselníku (analogového i digitálního). 
 

POUŽITÍ FUNKCE NIGHT-MODE® 
1.  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "B" po 3 sekundy, dokud neslyšíte zvukové znamení. 
2.  Stisknutí libovolného tlačítka způsobí, že se noční osvětlení INDIGLO® rozsvítí na 3 sekundy. 
3.  Funkce NIGHT-MODE® bude aktivní 3 hodiny. 
4.  Pro deaktivování funkce NIGHT-MODE® STISKNĚTE a DRŽTE tlačítko "B" po 3 sekundy. 
 

ANALOGOVÝ ČAS 
 

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  OTÁČEJTE korunkou libovolným směrem na správný čas. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A". 
 

DIGITÁLNÍ DISPLEJ 
1.  Digitální displej se změní podle každé funkce, pokaždé když STISKNETE tlačítko "A". (viz 

obrázek dole): 
 
ČAS / KALENDÁŘ 
KAŽDODENNÍ BUDÍK 
TIMER S ODPOČÍTÁVÁNÍM ČASU 
STOPKY 
DVOJÍ ČAS 
 



 
 

NASTAVENÍ ČASU / KALENDÁŘE 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro zobrazení displeje TIME / CALENDAR. 
2.  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "D", dokud neblikají sekundy. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro resetování sekund na "00". 
4.  STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikaly hodiny. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "C" a nastavte hodinu. 
6.  STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak je uvedeno výše pro nastavení desítek minut, minut, roku, 

měsíce, data, dne v týdnu a formátu 12/24 hodin. 
7.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení. 
8.  Prohlídněte si nebo vyberte TIME (ČAS) nebo CALENDAR (KALENDÁŘ), aby se objevit na 

digitálním displeji. 
•  STISKNĚTE tlačítko "C" pro prohlížení KALENDÁŘE na 2 sekundy. 
•  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 3 sekundy, dokud hodinky nevydají zvukové 

znamení, aby se změnil displej na KALENDÁŘ. 
•  Abyste se podívali nebo změnili displej na ČAS, opakujte kroky popsané výše. 
 
POZNÁMKA: Objeví se "A" (dopoledne) nebo "P" (odpoledne), když je zvolený formát času 12-
hodin. 
 
•  Nastavte tento čas, aby koordinoval s analogovým časem nebo jiným časovým pásmem. 
•  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval 

rychlý postup. 
 

 
 

NASTAVENÍ KAŽDODENNÍHO BUDÍKU 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DAILY ALARM (BUDÍK): na 3 sekundy se objeví 

"ALARM" následovaný aktuálním časem nastavením budíku a časovým pásmem. Střídá se 
symbol režimu ALARM "AL" a symbol platného časového pásma "T1" nebo "T2", aby poskytl 
úplné informace. 

2.  STISKNĚTE tlačítko "D", aby blikalo časové pásmo. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro zvolení časového pásma. 
4.  STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikala hodina. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení hodiny. 
6.  STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jako výše pro nastavení desítek minut a minut. 
7.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení. 

8.  Budík se po nastavení automaticky aktivuje a zobrazí se . 
  
POZNÁMKA: 
•  Když zazvoní budík, bude zvonit 20 sekund. 
•  Pro zastavení zvonění budíku STISKNĚTE libovolné tlačítko. 

•  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval 
rychlý posun. 

 

NASTAVENÍ KAŽDODENNÍHO BUDÍKU NEBO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO 
SIGNÁLU KAŽDOU HODINU 
1. STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DAILY ALARM (BUDÍK). 
2. STISKNĚTE tlačítko "C" pro aktivování nebo dezaktivování každodenního budíku a zvukového 

signálu každou hodinu. 
 
 
POZNÁMKA:  

•  Objeví se nebo zmizí  nebo , podle aktivace nebo dezaktivace budíku. 
•  Objeví se nebo zmizí  nebo , podle aktivace nebo dezaktivace zvukového signálu každou 

hodinu. 
•  Budík se sladí s digitálním časem nikoli s analogovým časem. 
•  Budík bude zvonit jen tehdy, je-li aktuálně zobrazené digitální časové pásmo (T1 nebo T2) 

zvolené v režimu nastavování budíku, jak je potvrzené symbolem budíku  nebo . 
 

POUŽITÍ TIMERU PRO ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU 
 

 
 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje COUNTDOWN TIMER. Objeví se "24 HR TR". 
2.  STISKNĚTE tlačítko "D", aby blikala hodina.  
3.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení hodiny. 
4.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro nastavování desítek minut. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení desítek minut. 
6.  STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak uvedeno výše pro nastavení minut. 
7.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení. 
8.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění timeru. 
9.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení timeru. 
10.  STISKNĚTE tlačítko "D" znovu pro vrácení timeru na přednastavený čas. 
 
POZNÁMKA:  
Když timer odpočítá k nule, zazní po 20 sekund zvukové znamení. 
Pro zastavení zvukového znamení timeru STISKNĚTE libovolné tlačítko. 
Objeví se "T", což označuje, že odpočítávání timeru běží. 
Odpočítává čas až do 24 hodin. 
STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý 
posun. 
 

POUŽITÍ STOPEK PRO STANDARDNÍ MĚŘENÍ: 
 

 
 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje CHRONOGRAPH; objeví se "CH LAP" (čas 

okruhu) nebo "CH SPL" (Celkový čas). 
2.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění měření času. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení měření času. 
4.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro resetování. 



 

POUŽITÍ STOPEK PRO MĚŘENÍ ČASU OKRUHU NEBO CELKOVÉHO ČASU 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje CHRONOGRAPH; objeví se "CH LAP" (čas 

okruhu) nebo "CH SPL" (Celkový čas). 
2.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro zvolení LAP nebo SPLIT. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro spuštění měření času. 
4.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro zaznamenání času prvního okruhu nebo celkového času; číslice 

na 15 sekund "zamrznou"; "L" nebo "S" budou blikat, aby ukazovaly, že na pozadí je 
zaznamenaný další čas okruhu nebo celkový čas. 

5.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro prohlížení běžícího displeje, když displej je "zamrzlý". 
6.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro změření dalšího okruhu nebo celkového času. 
7.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro zastavení. 
8.  STISKNĚTE tlačítko "D" znovu pro resetování. 
 
POZNÁMKA:  
STOPKY musejí být resetované na nulu, aby se přepnuly mezi LAP a SPLIT. 
Zaznamenává se čas až do 24 hodin a pro první hodinu ukazuje 1/100 sekundy. 
 

NASTAVENÍ DVOJÍHO ČASU: 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro vyvolání displeje DUAL TIME. Vedle dvojího času se objeví "T2". 
2.  STISKNĚTE a PŘIDRŽTE tlačítko "D"; zobrazí se "Hold", dokud neblikají hodiny. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro posun hodin. 
4.  STISKNĚTE tlačítko "A", aby blikal měsíc. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "C" pro nastavení měsíce. 
6.  STISKNĚTE tlačítko "A" a "C" jak uvedeno výše pro nastavení data, dne v týdnu, a nastavení 

formátu 12 / 24 hodin. 
7.  STISKNĚTE tlačítko "D" pro dokončení nastavení. 
 
POZNÁMKA:  
STISKNĚTE a přidržte tlačítko "C" po 2 sekundy v režimu nastavování, aby se aktivoval rychlý 
posun. 
 
POZNÁMKA: 
1.  Zatímco provádíte nastavení v jakémkoliv režimu, pokud nestisknete žádné tlačítko během 90 

sekund, displej se automaticky vrátí do režimu TIME / CALENDAR. 
2.  Zatímco jste v jakémkoliv režimu jiném, než režim TIME / CALENDAR, kdykoli stisknete 

tlačítko "C" nebo "D", dalším stisknutím tlačítka "A" se displej automaticky vrátí do režimu 
TIME / CALENDAR. 

 
 

MULTIFUNKČNÍ MODELY 
 
Hodinky mají displej s normálním velkým číselníkem a třemi malými číselníky zobrazujícími 
datum, den a čas ve formátu 24 hodin. 
 

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU 
1.  Vytáhněte úplně korunku a otáčejte VE SMĚRU hodinových ručiček, dokud se neobjeví 

správný den. 
2.  Zatlačte korunku dovnitř pro restartování. 
 
Poznámka: Před nastavením času musíte nastavit den. 
 

NASTAVENÍ ČASU 
1.  Vytáhněte úplně korunku a otáčejte na správný čas. 
2.  Zatlačte korunku dovnitř pro restartování. 
 
Poznámka: Automaticky se nastaví 24-hodinový displej. 

 

NASTAVENÍ DATA 
Okamžitá změna data: 
1.  Vytáhněte korunku o jednu zarážku a otáčejte VE SMĚRU hodinových ručiček, dokud 

nedosáhnete správné datum. 
2.  Zatlačte korunku dovnitř pro restartování. 
 

MODELY 
DEN/DATUM/AM/PM/SLUNCE/MĚSÍC  
 

NASTAVENÍ ČASU 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
2.  OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček na 

správný čas. Bude se také měnit den / am / pm / měsíc. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A".  
 

POZNÁMKA: 
Nezapomeňte 
nastavit čas na 
am (dopoledne) 
nebo pm 
(odpoledne) 
(slunce nebo 

měsíc). 
 

NASTAVENÍ DATA 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček na správné datum. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A".  
 

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
2.  Posuňte čas o 24 hodin, aby se změnil den. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A".  
 

MODELY SE STOPKAMI 
Prohlédněte si všechny stopky, abyste určili váš typ hodinek. 
 

TYP 1 
•  Poloha korunky "A", "B" a "C". 
•  Tlačítko "A" (vpravo) a "B" (vlevo). 



•  Hodinová, minutová a malá vteřinová ručička (malý číselník na 6 hodině) ukazují čas. 
•  Malý číselník na 12 hodině ukazuje "uplynulé minuty" na stopkách. 
•  Malý číselník na 9 hodině ukazuje "uplynulé hodiny" na stopkách. 
•  Sekundová ručička ukazuje "uplynulé sekundy" na stopkách 
 

ČAS, KALENDÁŘ, STOPKY 
Tyto hodinky se stopkami mají tři funkce: 
 

ČAS 

NASTAVENÍ ČASU: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
2.  OTÁČEJTE korunkou libovolným směrem na správný čas.  
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A".  
 

KALENDÁŘ 
NASTAVENÍ KALENDÁŘE 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  OTÁČEJTE korunkou ve směru hodinových ručiček do správné polohy. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A".  
 

STOPKY 
•  Stopky jsou schopné měřit: 
•  Uplynulé minuty až do 1 hodiny (malý číselník na 12 hodině) 
•  Uplynulé hodiny až do 12 hodin (malý číselník na 9 hodině) 
•  Uplynulé sekundy až do 1 minuty (sekundová ručička) 
 

PŘED POUŽITÍM STOPEK: 
Nastavte všechny ručičky stopek na polohu "0" nebo 12 hodin. 
 

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
2.  Opakovaně STISKNĚTE tlačítko "A", dokud se sekundová ručička neresetuje na polohu "0" 

nebo 12 hodin. 
3.  Opakovaně STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručičky malého číselníku na 12 hodině 

neresetují na polohu "0" nebo 12 hodin. 
4. ZASTRČTE korunku do polohy "A". 
 
POZNÁMKA: Ujistěte se, že stopky jsou před nastavováním zastavené a resetované. 
 
POZNÁMKA: STISKNUTÍ a PŘIDRZENÍ buď tlačítka "A" nebo "B" způsobí, že se ručičky pohybují 
nepřetržitě, dokud tlačítko neuvolníte. 
 

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI: 
1.  STISKNĚTE tlačítko " A" pro začátek měření. 
2.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.  
 

MODELY STOPEK 
TYP 2 
 

NASTAVENÍ ČASU 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do 2. polohy "C". 
2.  Otáčejte korunkou a nastavte hodinovou a minutovou 

ručičku. 

3.  Když se korunka zastrčí zpět do normální polohy "A", malá sekundová ručička začne běžet. 
 

NASTAVENÍ DATA 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do první polohy "B". 
2.  Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček a nastavte datum. 
 * Je-li datum nastavované mezi hodinami kolem 9:00 večer a 1:00 ráno, datum se následující 

den nemusí změnit. 
3.  Když je nastavené datum, zatlačte korunku zpět do normální polohy "A". 
 

POUŽÍVÁNÍ STOPEK 
Tyto stopky jsou schopné měřit a zobrazit čas po 1 sekundě maximálně až do 11 hodin 59 minut 
59 sekund. Sekundová ručička stopek po spuštění nepřetržitě běží 11 hodin 59 minut 59 sekund. 
 

MĚŘENÍ ČASU SE STOPKAMI 
1.  Stopky se mohou spustit a zastavit pokaždé, když stiskněte tlačítko "A". 
2.  Stisknutí tlačítka "B" resetuje stopky a vrátí do nulové polohy sekundovou ručičku stopek, 

minutovou ručičku stopek a hodinovou ručičku stopek. 
 

 
 
 

RESETOVÁNÍ STOPEK (VČETNĚ PO VÝMĚNĚ BATERIE) 
Tento postup se musí provést tehdy, když se sekundová ručička stopek nevrátí do nulové polohy 
po resetování stopek, včetně po výměně baterie. 
 
1.  Vytáhněte korunku do 2. polohy "C". 
2.  Stiskněte tlačítko "A" pro nastavení sekundové ručičky stopek do nulové polohy. Ručička 

stopek se může přetáčet rychlým opakovaným stisknutím tlačítka "A". 
3.  Jakmile se ručička vrátí do nulové polohy, vraťte korunku do normální polohy. 
 
* Nezastrkujte korunku do normální polohy, zatímco se sekundová ručička stopek vrací do nulové 
polohy. Když se korunka vrátí do normální polohy, ručička se zastaví cestou a její poloha se bude 
považovat za nulovou polohu. 
 

TYP 3 
ZÁKLADNÍ POUŽITÍ 
•  Malý číselník na 6 hodině ukazuje 

sekundy. 
•  Malý číselník na 10 hodině ukazuje 

"uplynulé minuty" pro stopky. 
•  Malý číselník na 2 hodině ukazuje 

"uplynulé 1/20 sekundy" pro stopky. 
•  Sekundová ručička stopek ukazuje 

"uplynulé sekundy" pro stopky. 
 

ČAS 



NASTAVENÍ ČASU: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
2.  Otáčejte korunkou libovolným směrem a nastavte správný čas. 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A". 

NASTAVENÍ NA NOVÉ ČASOVÉ PÁSMO: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  Otáčejte korunkou libovolným směrem pro posunutí hodinové ručičky o hodinové přírůstky. 
 

KALENDÁŘ 
NASTAVENÍ KALENDÁŘE: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  Otáčejte korunkou libovolným směrem pro posunutí hodinové ručičky Dvě úplné otáčky 

vztažené k poloze 12 hodin posunou datum dopředu nebo dozadu. Toto opraví datum i 24 
hodinový čas. 

3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A" . 
 
POZNÁMKA: Datum se automaticky změní každých 24 hodin. 
 

STOPKY 
STOPKY JSOU SCHOPNÉ MĚŘIT: 
•  1/20 sekundy uplynulých až do 1 sekundy (malý číselník na 2 hodině). 
•  Sekundy uplynulé až do 1 minuty (sekundová ručička stopek). 
•  Minuty uplynulé až do 30 minut (malý číselník na 10 hodině). 
 
POZNÁMKA: Stopky budou pracovat nepřerušené 4 hodiny, po čemž se automaticky zastaví a 
resetují. 
POZNÁMKA: Ručička 1/20 sekundy se nepohybuje během činnosti stopek, 1/20 sekundy se 
objeví, když se stopky zastaví  a ještě neresetují. 
 
PŘED POUŽITÍM STOPEK, nastavte všechny ručičky stopek do polohy "0" nebo 12 hodin. 
 

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK: 
1.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručička na malém číselníku na 10 hodině neresetuje na 

polohu "30". 
3.  VYTÁHNĚTE korunku do polohy "C". 
4.  STISKNĚTE tlačítko "A", dokud se sekundová ručička stopek neresetuje na "0" nebo "60" 

nebo polohu 12 hodin. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "B", dokud se ručička na malém číselníku na 2 hodině neresetuje na 

polohu "0". 
6.  ZASTRČTE korunku do polohy "A". 
 
POZNÁMKA: 
•  Před nastavováním se ujistěte, že stopky jsou zastavené a resetované. 
•  STISKNUTÍM a PŘIDRŽENÍM buď tlačítka "A" nebo "B" po 2 sekundy způsobí, že se ručičky 

budou pohybovat nepřetržitě, dokud se tlačítko neuvolní. 
 

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI: 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro začátek měření. 
2.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.  
 

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU: 
1.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro začátek měření. 
2.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro odečet celkového času. 
3.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro obnovení měření času. 

4.  STISKNĚTE tlačítko "A" pro zastavení měření. 
5.  STISKNĚTE tlačítko "B" pro resetování.  
 

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO® 
S korunkou v poloze "A" zastrčte korunku do polohy "D". Celý číselník bude osvětlený. 
Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO® osvítí v noci a při špatných 
světelných podmínkách celý číselník hodinek. 
 

FUNKCE NIGHT MODE® 

POUŽITÍ FUNKCE NIGHT-MODE®: 
1.  ZASTRČTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze "D" na 4 sekundy, aby se funkce NIGHT-MODE® 

aktivovala. 
 STISKNUTÍ libovolného tlačítka způsobí, že noční osvětlení INDIGLO® zůstane svítit po 3 

sekundy. 
2.  Funkce NIGHT-MODE® bude aktivní 8 hodin. 
3.  Nebo ZASTRČTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze "D" na 4 sekundy, aby se funkce NIGHT-

MODE® dezaktivovala. 
 
JESTLI SE RUČIČKY STOPEK NEVRÁTÍ DO "POLOHY 0", KDYŽ SE STOPKY RESETUJÍ: 
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy "B". 
2.  STISKNĚTE opakovaně tlačítka "A" nebo "B", aby se ručičky posunuly do polohy "0" 
3.  ZASTRČTE korunku do polohy "A". 
 

TYP 4 
ZÁKLADNÍ POUŽITÍ 
•  Malý číselník na 6 hodině 

ukazuje "uplynulé sekundy" 
pro stopky. 

•  Malý číselník na 9 hodině 
ukazuje "uplynulé minuty" 
pro stopky. 

•  Malý číselník na 3 hodině 
ukazuje současný čas ve 
formátu 24 hodin.1 2 

 

ČAS 
NASTAVENÍ ČASU: 
POZNÁMKA: Před nastavováním času se stopky musejí zastavit a resetovat do nulové polohy. 
1.  Vytáhněte korunku do polohy 2. 
2.  Otáčejte korunkou libovolným směrem, dokud 24-hodinová, hodinová a minutová ručička 

nezobrazují správný čas. 
3.  Zastrčte korunku v do polohy 1. 
 

NASTAVENÍ RUČIČEK STOPEK NA NULOVOU POLOHU: 
1.  Vytáhněte korunku do polohy 2. 
2.  Stiskněte tlačítko "A" pro posunutí minutové a sekundové ručičky stopek proti směru 

hodinových ruček do nulové polohy. Stiskněte tlačítko "B" pro posunutí minutové a sekundové 
ručičky stopek ve směru hodinových ručiček do nulové polohy. 

3.  Zastrčte korunku v do polohy 1. 
 

STOPKY 
STOPKY JSOU SCHOPNÉ MĚŘIT: 
•  uplynulé sekundy až do jedné minuty (malý číselník na 6 hodině). 
•  uplynulé minuty až do jedné hodiny (malý číselník na 9 hodině). 
 

STANDARDNÍ MĚŘENÍ SE STOPKAMI: 



1)  Stiskněte tlačítko " A" pro začátek měření. 
2)  Stiskněte  tlačítko "A" pro zastavení měření. 
3)  Stiskněte  tlačítko "B" pro resetování stopek na nulovou polohu.  
 

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU: 
1)  Stiskněte  tlačítko "A" pro začátek měření. 
2.  Stiskněte  tlačítko "B" pro odečet celkového času. 
3.  Stiskněte  tlačítko "B" pro obnovení měření času. 
4.  Stiskněte  tlačítko "A" pro zastavení měření. 
5.  Stiskněte  tlačítko "B" pro resetování na nulovou polohu.  
 

PRSTENEC PRO UPLYNULÝ ČAS  
Jsou-li vaše hodinky na číselníku vybavené otočným vnějším prstencem s čísly odpovídajícími 
minutám, můžete použít tento prstenec pro měření uplynulého času činnosti od začátku, nebo k 
označení konečného času pro trvání nějaké činnosti. 
 

MĚŘENÍ ČASU ČINNOSTI OD ZAČÁTKU: 
Nastavte trojúhelník Start/Stop na čas (hodinu nebo minutu), kdy činnost začnete (jak 
je ukázáno na obrázku). Při dokončení můžete vidět, jak dlouho činnost trvala. 
 

MĚŘENÍ ZBÝVAJÍCÍHO ČASU: 
Nastavte trojúhelník na polohu hodiny nebo minuty, kdy si přejete ukončit činnost, a 
pravidelně kontrolujte hodinky na posun směrem k tomu cíli. 
Na ukázaném obrázku můžete činnost ukončit, když minutová ručička dosáhne 20 
minut za polohu hodiny. 
 
 

PRSTENEC TACHOMETRU 
Funkce tachometru se může používat pro měření rychlosti v mílích za hodinu (MPH), námořních 
mílích za hodinu (uzly), nebo kilometry za hodinu (km/h) s použitím sekundové ručičky a stupnice 
na stěně nad číselníkem. Potřebujete znát skutečnou vzdálenost, kterou urazíte v mílích nebo km. 
 
Spusťte stopky se sekundovou ručičkou na nule (poloha dvanáct hodin). Během první minuty bude 
sekundová ručička ukazovat na rychlost pro dráhu jedné míle (nebo jednoho kilometru): jestli to 
bude trvat 45 sekund, ručička bude v té poloze ukazovat na 80; 80 MPH nebo 80 km/h. 
 
Jestli během první minuty urazíte vzdálenost větší než jedna míle nebo kilometr, vynásobte 
hodnotu tachometru vzdáleností, abyste dostat skutečnou rychlost: jestli ujedete 1,2 míle za 45 
sekund, vynásobte 80 krát 1,2 = 96 MPH. 
 

PRSTENEC KOMPASU 
Jsou-li vaše hodinky vybavené pohyblivým prstencem kolem číselníku označeným písmeny "N", 
"E", "W", "S" (pro čtyři světové strany kompasu: S, V, Z, J), nebo stupně kompasu, můžete tuto 
funkci použít, abyste našli přibližný směr kompasu. 
1)  Položte hodinky na rovný povrch, nebo je držte tak, aby číselník byl vodorovně se zemí. 
2)  Zjistěte polohu Slunce a zaměřte na něj hodinovou ručičku. 
3)  V dopoledních hodinách otáčejte prstencem, dokud značka "S" (jih) neleží na půl cesty mezi 

hodinovou ručičkou a 12:00 (za hodinovou ručičkou nebo uvnitř nejkratší vzdáleností mezi 
hodinovou ručičkou a 12:00). 

4)  V odpoledních hodinách otáčejte prstencem, dokud značka "S" (jih) neleží před hodinovou 
ručičkou a v půli cesty mezi hodinovou ručičkou a 12:00. 

 
 
 
 
 

JAK NASTAVIT NÁRAMEK 
(obměny následujících částí o náramcích se vztahují na všechny modely hodinek). 
 

NÁRAMEK S POSUVNÝM KLIPEM  
1  Otevřete pojistnou podložku. 
2.  Pohybujte klipem na požadovanou délku náramku. 
3.  Vyviňte tlak, zatímco držíte pojistnou podložku a sklouzněte klipem sem a tam, 

dokud nezapadne do drážek na spodní straně náramku. 
4.  Stiskněte pojistnou podložku dolů, dokud se se zacvaknutím nezavře. Pokud se 

použije nadměrná síla, klip se může poškodit. 
 

NÁRAMEK S KLIPEM 
1.  Najděte osičku s pružinkou, která spojuje náramek s klipem.  
2.  Pomocí špičatého nástroje tlačte na osičku s pružinkou a jemně kruťte náramkem, aby se 

uvolnila.  
3.  Určete velikost zápěstí, pak vložte osičku s 
pružinkou do správného otvoru.  
4.  Tlačte osičku s pružinkou dolů, seřiďte s 
horním otvorem a uvolněte, aby se zajistila na svém 
místě. 
 

 
 

ODSTRANĚNÍ ČLÁNKU NÁRAMKU 
 

Odstranění článků:  
1.  Umístěte náramek svisle a vložte špičatý nástroj do otvoru článku.  
2.  Silně tlačte na kolíček v směru šipky, dokud se článek neoddělí (kolíčky jsou navržené 

tak, aby se obtížně odstraňovaly).  
3.  Opakujte, dokud se neodstraní požadovaný počet článků. 
 

Smontování:  
1.  Znovu spojte části náramku.  
2.  Zatlačte kolíček zpátky do článku v 

opačném směru šipky.  
3.  Zatlačte kolíček bezpečně do 

náramku, dokud není zarovnaný. 
 
 

BATERIE 
 
Timex důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce 
nebo klenotník. Je-li na hodinkách resetovací tlačítko, 
stiskněte jej po výměně baterie. Typ baterie je označený vzadu 
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. 



 
 
 


