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TOMMY HILFIGER
WATCHES

UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA
ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU

TOMMY HILFIGER WATCHES

Hodinky mû fascinují uÏ od m˘ch dûtsk˘ch let. MÛj otec, kter˘ strávil 42 let Ïivota jako kle-
notník a ten ve mnû tento zájem vzbudil. V dospûlosti jsem se stal zanícen˘m sbûratelem
hodinek. Proto je jen pochopitelné, Ïe mû lákala pfiedstava navrhnout si vlastní kolekci. Bylo
pro mû dÛleÏité, aby hodinky Tommy Hilfiger nabízely pfiesnost a spolehlivost kvalitních ho-
dinek i klasick˘ americk˘ styl, znám˘ z m˘ch kolekcí sportovního obleãení. Vytkli jsme si
cíl vytvofiit módní hodinky nezamûnitelného stylu a myslím, Ïe se nám to podafiilo.
Je pro mû potû‰ením pfiedstavit kolekci vodovzdorn˘ch hodinek, vyroben˘ch s péãí, a ozdo-
ben˘ch jedineãn˘m a neotfiel˘m podpisem, hodinek Tommy Hilfiger. Hodinek svûÏích a kla-
sick˘ch. Hodinek s duchem.
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V·EOBECNÉ INFORMACE A PÉâE O HODINKY

Hodinky Tommy Hilfiger se vyrábûjí s úzkostlivou pozorností na jakost, funkci a detail.
Pfieãtûte si prosím podrobnû níÏe uvedené informace a pokyny o funkcích a pouÏití va‰ich
nov˘ch hodinek.

BATERIE

Va‰e hodinky Tommy Hilfiger jsou pohánûné stfiíbro-oxidovou baterií 1,55 V. Ta je vyro-
bená speciálnû pro pouÏití v hodinkách a pfii bûÏném pouÏívání vydrÏí pfiibliÏnû 18 aÏ 36
mûsícÛ.

POZNÁMKA: âasté pouÏívání zvlá‰tních funkcí, jako jsou napfiíklad stopky na hodinkách
s ãasomírou, mÛÏe Ïivotnost baterie zkracovat.

ODOLNOSTI PROTI VODù

V‰echny hodinky Tommy Hilfiger splÀují mezinárodní normy odolnosti proti vodû do tlaku
3 ATM, takÏe jim potfiísnûní vodou z vodovodu nebo dé‰È neublíÏí, pokud nejsou pouzdro,
korunka nebo sklíãko hodinek po‰kozené.



UPOZORNùNÍ: Na modelech hodinek s ãasomírou nepouÏívejte tlaãítka, pokud jsou ho-
dinky ponofiené ve vodû, nebo hodinky pfiijdou o svou vodovzdornost.

POZNÁMKA: Doporuãujeme vám snaÏit se zabránit namoãení koÏeného fiemínku hodinek.
Vystavení kÛÏe pÛsobení vody mÛÏe zpÛsobit její pfiedãasné opotfiebení a zhor‰ení stavu.
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POKYNY K POUÎITÍ
MODELY SE DVùMA A T¤EMI RUâIâKAMI

Obr. A

POLOHY KORUNKY:

Poloha 1 – Normální poloha.
Korunka zatlaãená do pouzdra.

Poloha 2 – Nastavení âASU.
Otáãejte korunkou 
v libovolném smûru.

Korunka 

1      2

Sekundová 
ruãiãka
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MODELY SE ZOBRAZENÍ DATA

Obr. B

POLOHY KORUNKY:

Poloha 1 – Normální poloha.
Korunka zatlaãená do pouzdra.

Korunka

Sekundová
ruãiãka

Ukazatel data

1      2      3 
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Poloha 2 – Nastavení DATA*.
Otáãejte korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek.
POZNÁMKA: Modely s ukazatelem DNE/DATA:
Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte DATUM,
otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte DEN
V T¯DNU.

Poloha 3 – Nastavení âASU.
Otáãejte korunkou v libovolném smûru.

UPOZORNùNÍ: Datum nikdy nenastavujte, pokud jsou ruãiãky hodinek mezi 21:00 a 3:00,
jinak by mohlo dojít k po‰kození mechanismu hodinek.

POZNÁMKA: nastavování ãasu nijak neovlivÀuje fungování hodinek. KdyÏ jsou hodinky
v chodu, zmûní se datum postupnû mezi 21:30 a 0:00.
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MODELY S DÍLâÍMI CIFERNÍKY

Modely s dílãími ciferníky obsahují strojky s více funkcemi, které jim umoÏÀují zobrazo-
vat doplÀkové funkce, jako je napfiíklad mûsíc v roce, den v t˘dnu a datum v dílãích cifer-
nících, rozmístûn˘ch v hlavním ciferníku.

MODELY SE ZOBRAZENÍM DNE V T¯DNU, DATA A 24-HODINOV¯M CIFERNÍKEM

Obr. C

Ukazatel 
data

Korunka

24-hodinov˘
ciferník

1      2      3 

Ukazatel 
dne v t˘dnu

Sekundová 
ruãiãka
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NASTAVENÍ DNE V T¯DNU, âASU A DATA:

POZNÁMKA: Pfii nastavování dodrÏujte níÏe uvedené pofiadí krokÛ.

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadovan˘ den.

POZNÁMKA: Bûhem chodu hodinek se ukazatel dne v t˘dnu postupnû a automaticky
posouvá na následující den mezi pÛlnocí a 5:30.

3. Pokraãujte v otáãení, dokud 24-hodinová ruãiãka nezobrazuje správnou hodinu a ho-
dinová a minutová ruãiãka ukazují poÏadovan˘ ãas.

4. Zatlaãte korunku o jeden dílek do polohy 2.
5. Otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte datum.
6. Zatlaãte korunku do polohy 1, zároveÀ s pouzdrem. Hodinky jsou nyní nastavené.



MODELY SE ZOBRAZENÍM MùSÍCE,DNE V T¯DNU, 24-HODINOV¯M 
UKAZATELEM A UKAZATELEM DATA

Obr. D
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1    2     3 

Minutová ruãiãka

Ukazatel mûsíce

Hodinová ruãiãka 

Ukazatel dne v t˘dnu 
Korunka

Zobrazení data

24-hodinov˘ ukazatel 

Tlaãítko B – rychlá úprava ãasu 
druhého ãasového pásma/24-hodi-
nov˘ ukazatel

Tlaãítko A – rychlá úprava data

Sekundová ruãiãka



NASTAVENÍ HODIN, MINUT A 24-HODINOVÉHO UKAZATELE:
1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte hodinovou ruãiãku,

minutovou ruãiãku a 24-hodinov˘ ukazatel.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

NASTAVENÍ DRUHÉHO âASOVÉHO PÁSMA:
1. S korunkou v poloze 1 stisknûte a uvolnûte tlaãítko B – ruãiãka zobrazující ãas ve dru-

hém ãasovém pásmu se posune o jednu hodinu s kaÏd˘m stisknutím tlaãítka.

NASTAVENÍ DATA:

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek: ukazatel data se posune o 1

pfii kaÏdém pfiechodu hodinové a minutové ruãiãky pfies pÛlnoc.
3. Po nastavení poÏadovaného data zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

RYCHLÁ OPRAVA DATA:
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte po jednotliv˘ch

krocích datum.
3. Po nastavení poÏadovaného data zatlaãte korunku zpût do polohy 1. 11



UPOZORNùNÍ: Aby nedo‰lo k moÏnému po‰kození mechanismu hodinek, nepouÏívejte
rychlou úpravu data mezi 21:00 a 0:30, kdy jiÏ probíhá automatická zmûna data.

NASTAVENÍ DNE V T¯DNU:

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Otáãejte korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek: ukazatel dne v t˘dnu se po-

sune pfii kaÏdém pfiechodu hodinové a minutové ruãiãky pfies 4:00.
3. Po nastavení poÏadovaného data zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

NASTAVENÍ MùSÍCE:

1. S korunkou v poloze 1 stisknûte a uvolnûte tlaãítko A – ruãiãka zobrazující mûsíc se
posune o jednu hodinu s kaÏd˘m stisknutím tlaãítka.

UPOZORNùNÍ: Aby nedo‰lo k moÏnému po‰kození mechanismu hodinek, nepouÏívejte
rychlou úpravu mûsíce 31. den v mûsíci, kdy jiÏ probíhá automatická zmûna mûsíce.
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ANALOGOVÉ HODINKY S âASOMÍROU

Hodinky s ãasomírou v sobû spojují dvû funkce mûfiení ãasu: vedle zobrazení aktuálního
ãasu je lze pouÏít jako stopky k mûfiení ãasov˘ch intervalÛ.

MODELY SE ZOBRAZENÍM DATA

Obr. E
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E
Tlaãítko P1 
(spu‰tûní/zastavení ãasomíry)

Tlaãítko P2 
(vynulování ãasomíry) 

Minutová ruãiãka
Ukazatel minut

ãasomíry

Hodinová ruãiãka

Ukazatel hodin ãasomíry

Ukazatel sekund ãasomíry

Malá sekundová ruãiãka

Zobrazení data 

Korunka

1    2      3 



NASTAVENÍ âASU:

1. Jakmile sekundová ruãiãka dosáhne nuly, vytáhnûte korunku do polohy 3. Hodinky se
zastaví.

2. Otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte ruãiãky o jednu
minutu napfied. (Sledujte ukazatel data, abyste správnû urãili pÛlnoc, kdy se mûní da-
tum.)

3. Otáãením korunkou v libovolném smûru nastavte hodinovou a minutovou ruãiãku mírnû
pfied zobrazení správného ãasu a pak opatrnû otáãejte korunkou proti smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek, abyste zarovnali minutovou ruãiãku na poÏadovan˘ ãas.

4. Spoleãnû s ãasov˘m signálem zatlaãte korunku zpût do polohy 1. Hodinky se rozejdou,
nastavené na pfiesn˘ ãas.

NASTAVENÍ DATA:

POZNÁMKA: Nastavování data nemá vliv na chod hodinek.
1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou proti smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte poÏadované da-

tum.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1.

POZNÁMKA: âasomíru lze pouÏívat k mûfiení ãasÛ do celkové délky 11 hodin, 59 minut
a 59 sekund.
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DÒLEÎITÉ: Pfied spu‰tûním ãasomíry musí b˘t korunka v poloze 1 a ruãiãky ãasomíry
ve sv˘ch nulov˘ch polohách. âasomíru nepouÏívejte, pokud je korunka v poloze 2 nebo
3. V pfiípadû potfieby nastavte ruãiãky ãasomíry do nulov˘ch poloh pomocí tlaãítka P2.

POUÎITÍ âASOMÍRY:

1. Stisknutím tlaãítka P1 ãasomíru spustíte.
2. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka P1 zastavíte bûh ãasomíry a mÛÏete odeãíst namûfien˘

ãas.
3. Stisknutím tlaãítka P2 ruãiãky ãasomíry nastavíte do jejich nulov˘ch poloh.

NASTAVENÍ RUâIâEK âASOMÍRY:

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Opakovan˘m stiskem tlaãítka P1 nastavíte sekundovou ruãiãku ãasomíry do její nu-

lové polohy (ruãiãka se posune o jeden dílek s kaÏd˘m stisknutím tlaãítka).
3. Stisknutím tlaãítka P2 nastavte do nulové polohy minutovou ruãiãku ãasomíry.
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MODELY S 24-HODINOV¯M UKAZATELEM

Obr. F
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24-hodinov˘ ukazatel 

Hodinová ruãiãka

Ukazatel minut ãasomíry

Sekundová ruãiãka

Ukazatel sekund
ãasomíry 

Zobrazení data

Minutová ruãiãka

Tlaãítko P1 
(spu‰tûní/zastavení ãasomíry)

Tlaãítko P2 
(vynulování ãasomíry)

Korunka

1   2    3 



NASTAVENÍ âASU A DATA:

POZNÁMKA: Pfied nastavením ãasu a data musejí b˘t ruãiãky ãasomíry ve sv˘ch nulov˘ch
polohách.
Tlaãítka hodinek nemaãkejte, pokud je korunka v poloze 2, nebo se ruãiãky ãasomíry zaã-
nou pohybovat.
Datum nenastavujte mezi 21:00 a 1:00 nebo nemusí dojít k fiádné zmûnû data. Pokud je
nezbytné v této dobû nastavení data zmûnit, nastavte nejprve ruãiãky hodinek na hodnotu
mimo tento interval a pak opût nastavte správn˘ ãas.

1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou ve smûru pohybu hodinov˘ch ruãiãek nastavte datum pfiedcháze-

jícího dne.
3. Jakmile sekundová ruãiãka dosáhne nuly, vytáhnûte korunku do polohy 3. Hodinky se

zastaví.
4. Otáãením korunkou nastavte ruãiãky pfies dvanáctku na poÏadovan˘ ãas tak, abyste

zkontrolovali správné nastavení 24-hodinového ukazatele. Datum se zmûní automa-
ticky.

5. Spoleãnû s ãasov˘m signálem zatlaãte korunku zpût do polohy 1. Hodinky se rozejdou,
nastavené na pfiesn˘ ãas.
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POUÎITÍ âASOMÍRY:

POZNÁMKA: Funkce ãasomíry lze pouÏívat k mûfiení ãasov˘ch intervalÛ do délky trvání 60
sekund, po cel˘ch sekundách.
UPOZORNùNÍ: Korunka musí b˘t v poloze 1 a ruãiãky ãasomíry musejí b˘t ve sv˘ch nu-
lov˘ch polohách. âasomíru nepouÏívejte, pokud je korunka v poloze 2 nebo 3. Pokud je
to potfieba, nastavte ruãiãky ãasomíry do jejich nulov˘ch poloh postupem popsan˘m níÏe.

Funkce ãasomíry se ovládají pomocí tlaãítek P1 a P2:
1. Stisknutím tlaãítka P1 ãasomíru spustíte.
2. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka P1 bûh ãasomíry zastavíte, namûfien˘ ãas zobrazují mi-

nutová a sekundová ruãiãka ãasomíry.
3. Stisknutím tlaãítka P2 nastavíte ruãiãky zastavené ãasomíry do jejich nulov˘ch poloh.

POUÎITÍ âASOMÍRY:

1. Vytáhnûte korunku do polohy 3.
2. Stisknutím tlaãítek nastavíte minutovou a sekundovou ruãiãku ãasomíry do jejich nu-

lov˘ch poloh:
• Stisknutí tlaãítka P1 posouvá ruãiãky ãasomíry proti smûru jejich pohybu.
• Stisknutí tlaãítka P1 posouvá ruãiãky ãasomíry ve smûru jejich pohybu.

3. Jakmile jsou ruãiãky ãasomíry ve sv˘ch nulov˘ch polohách, zatlaãte korunku zpût do
polohy 1.
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DIGITÁLNÍ HODINKY S âASOMÍROU

Obr. F

POSTUP NASTAVENÍ:

1. Stisknûte tlaãítko S2 a podrÏte jej stisk-
nutí po dobu dvou sekund. Tak pfiepnete
hodinky do reÏimu nastavení.

2. Stisknutím tlaãítka S1 vynulujete uka-
zatel sekund.

3. Stisknutím tlaãítka S3 volíte nastavo-
vanou poloÏku. Pofiadí je následující:
hodiny -> minuty -> den v t˘dnu -> rok
-> mûsíc -> datum -> 12/24-hodinov˘
formát zobrazení ãasu.

4. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka S1
nastavíte poÏadovanou hodnotu nasta-
vované poloÏky. Pokud tlaãítko podr-
Ïíte stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.

5. Stisknutím tlaãítka S2 uloÏíte nastavení a pfiepnete hodinky zpût do reÏimu normálního
zobrazení ãasu.

Opakováním krokÛ 3 aÏ 5 nastavte kalendáfi hodinek. 19

S1

S2S3

S4



POUÎITÍ âASOMÍRY

POZNÁMKA: âasomíra hodinek dokáÏe mûfiit ãas s pfiesností na 1/100 sekundy po dobu
první hodiny a následnû na sekundy. Maximální délka mûfieného ãasu je 99:59:59.
1. Stisknutím tlaãítka S3 pfiepnete hodinky do reÏimu ãasomíry.
2. Stisknutím tlaãítka S1 spustíte bûh ãasomíry.
3. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka S1 pozastavíte zobrazovan˘ ãas na 5 sekund a uloÏíte

namûfien˘ meziãas.
4. Stisknutím tlaãítka S2 pozastavíte mûfiení ãasu; dal‰ím stisknutím tlaãítka S1 opût mû-

fiení spustíte NEBO dal‰ím stisknutím tlaãítka S2 ãasomíru vynulujete.

ZOBRAZENÍ ULOÎEN¯CH MEZIâASÒ:
POZNÁMKA: Bûhem mûfiení ãasu je moÏné uloÏit aÏ devût meziãasÛ plus koneãn˘ ãas
a tyto údaje zpûtnû zobrazit. Záznamy meziãasÛ a koneãného ãasu se vymaÏou s vynulo-
váním ãasomíry.
1. Stisknutím tlaãítka S3 pfiepnete hodinky do reÏimu zobrazení uloÏen˘ch meziãasÛ.
2. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka S1 postupnû zobrazíte aÏ devût uloÏen˘ch meziãasÛ

a koneãn˘ ãas.
3. Stisknutím tlaãítka S2 pfiepnete hodinky zpût do reÏimu ãasomíry.

20

âasomíra Zobrazení uloÏen˘ch ãasÛ Meziãas 2 Meziãas 9 Koneãn˘ ãas➝ ➝

➝
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S3 S1 S1 S1

S2 S2 S2 S2

...



NASTAVENÍ HODINEK

1. Stisknutím tlaãítka S3 pfiepnete do reÏimu nastavení hodinového pípání a budíku.
2. Stisknutím tlaãítka S1 zapnete hodinové pípání a budík.
3. Stisknutím tlaãítka S2 a jeho podrÏením po dobu dvou sekund pfiepnete hodinky do

reÏimu natavení budíku. 
4. Stisknutím tlaãítka S3 se pfiepíná mezi nastavení hodin a minut.
5. Opakovan˘m stisknutím tlaãítka S1 nastavte poÏadovanou hodnotu, pokud tlaãítko

podrÏíte stisknuté, bude se hodnota mûnit rychleji.
6. Stisknutím tlaãítka S2 uloÏíte nastavení a ukonãíte reÏim nastavení.
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S3

S1

S1

S1

S1

S1
S2

S2

2 sec

S2S3

Budík 1

Budík 2
Hodiny Minuty UloÏení a ukonãení

nastavení

Budík vypnut˘, 
hodinové pípání 

zapnuté 

Budík zapnut˘, 
hodinové pípání 

zapnuté

Budík zapnut˘,
hodinové pípání 

vypnuté

Budík vypnut˘, 
hodinové pípání 

vypnuté



NASTAVENÍ DRUHÉHO BUDÍKU:

1. Stisknutím tlaãítka S2 pfiepnete do reÏimu nastavení druhého budíku.
2. Stisknutím tlaãítka S1 zapnete hodinové pípání a budík.
3. Stisknutím tlaãítka S2 a jeho podrÏením po dobu dvou sekund pfiepnete hodinky do

reÏimu natavení budíku. 
4. Druh˘ budík se nastavuje postupem popsan˘m v krocích 4 aÏ 6 v oddílu Nastavení

hodinek v˘‰e.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Podsvícení displeje se zapíná na 3 aÏ 5 sekund stisknutím tlaãítka S4.
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ANALOGOVÉ/DIGITÁLNÍ MODELY

Hodinky Tommy Hilfiger s ãasomírou, analogov˘m ciferníkem a digitálním displejem
jsou vybaveny analogov˘m ciferníkem pro zobrazení ãasu, s centrálnû umístûnou hodi-
novou, minutovou a sekundovou ruãiãkou, ‰estimístn˘m displejem LCD, hodinov˘m pí-
páním, a ãtyfimi funkãními reÏimy: zobrazení ãasu, ãasomíra, budík a kalendáfi.

Obr. H
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Obr. H

Korunka
1    2    3

Tlaãítko M
(volba/ zmûna reÏimu) 

Tlaãítko B
(meziãas a vynulování 

ãasomíry)  

Tlaãítko A
(zpu‰tûní/zastavení ãasomíry) 



VOLBA/ZMùNA REÎIMU HODINEK:

PoÏadovan˘ reÏim hodinek se volí pomocí tlaãítka M. s kaÏd˘m stisknutím tohoto tlaãítka
se reÏim hodinek zmûní v následujícím pofiadí: M -> zobrazení ãasu -> M -> budík -> M -
> ãasomíra -> M -> kalendáfi -> M -> zobrazení ãasu.

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ âASU:

1. Vytáhnûte korunku do polohy 2.
2. Otáãením korunkou v libovolném smûru nastavte poÏadovan˘ ãas.
3. Zatlaãte korunku zpût do polohy 1, kdy je zarovnaná s pouzdrem hodinek.

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZOBRAZENÍ âASU:

1. Stisknutím tlaãítka M zvolte reÏim zobrazení ãasu.
POZNÁMKA: Ukazatel zvoleného reÏimu se nezobrazuje.

2. Jakmile podrÏíte tlaãítko B stisknuté po dobu dvou sekund, zaãne blikat zobrazení sekund.
3. Podle potfieby sekundy vynulujte stisknutím tlaãítka A.
4. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel minut.
5. Pomocí tlaãítka A nastavte poÏadovanou hodnotu.
6. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel hodin.
7. Pomocí tlaãítka A nastavte poÏadovanou hodnotu.
8. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel formátu zobrazení ãasu.
9. Stisknutím tlaãítka nastavte 12- nebo 24-hodinov˘ formát zobrazení ãasu.24



Pokud je zvolen 12-hodinov˘ formát zobrazení ãasu, zobrazí se nad ukazatelem se-
kund digitálního displeje „A“ nebo „P“.

10. Stisknutím tlaãítka B pfiepnete hodinky zpût do reÏimu normálního zobrazení ãasu.

NASTAVENÍ BUDÍKU:

1. Stisknutím tlaãítka M zvolte reÏim nastavení budíku.
2. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel hodin.
3. Pomocí tlaãítka A nastavte poÏadovanou hodnotu.

POZNÁMKA: Pokud pouÏíváte 12-hodinov˘ formát zobrazení ãasu, dbejte správného
nastavení dopoledne a odpoledne.

4. Stisknutím tlaãítka M pfiepnete na nastavení minut, ukazatel minut zaãne blikat.
5. Pomocí tlaãítka A nastavte poÏadovanou hodnotu.
6. Stisknutím tlaãítka B se vrátíte do reÏimu zobrazení budíku. Budík je nyní nastaven.

POZNÁMKY:
• 12- nebo 24-hodinov˘ formát zobrazení ãasu budíku odpovídá nastavení platnému pro

zobrazení ãasu.
• Budík lze zapnout/vypnout stisknutím tlaãítka A v reÏimu zobrazení budíku. Pfii kaÏdém

stisknutí tlaãítka A se budík buìto zapne, nebo vypne. Pokud je budík zapnut˘ a pfiipra-
ven˘ ke spu‰tûní v zadan˘ ãas, objeví se na displeji ukazatel -)).

• Zvuk budíku zní po dobu 20 sekund. Vypnout jej lze stisknutím kterékoliv z tlaãítek A,
B nebo M. 25



POUÎITÍ âASOMÍRY:

POZNÁMKA: Maximální délka mûfieného ãasu je 59 minut, 59 sekund a 99 setin sekundy.

1. Stisknutím tlaãítka M zvolte reÏim ãasomíry.
2. Pfied zaãátkem mûfiení ãasu zkontrolujte, Ïe hodnota zobrazená na displeji je 00‘00“00.

displej ãasomíry podle potfieby vynulujte stisknutím tlaãítka B.
3. Za bûhu ãasomíry mÛÏete:

Stisknutím tlaãítka A zobrazit ãas namûfien˘ od zaãátku mûfiení a -> krok 6.
Stisknutím tlaãítka B zobrazit meziãas, pfiiãemÏ mûfiení ãasu dál bûÏí a -> krok 4.

4. Pfii zobrazeném meziãasu a pokraãujícím mûfiení ãasu mÛÏete:
Stisknutím tlaãítka A uloÏit zobrazen˘ meziãas, mûfiení ãasu se zastaví -> krok 5.
Stisknutím tlaãítka B zobrazit mûfien˘ ãas -> krok 3.

5. Pfii zobrazeném meziãasu a zastaveném mûfiení ãasu mÛÏete:
Stisknutím tlaãítka A uloÏit zobrazen˘ meziãas, ãasomíra bude pokraãovat v mûfiení
a pfiipoãte meziãas k pfiedchozímu koneãnému ãasu -> krok 4.
Stisknutím tlaãítka B zobrazit bûh ãasomíry a zobrazit namûfien˘ ãas -> krok 6.

6. Pfii zastavené ãasomífie a zobrazeném koneãném ãase mÛÏete:
Stisknutím tlaãítka A pokraãovat v mûfiení ãasu od pÛvodního koneãného ãasu -> krok 3.
Stisknutím tlaãítka B vynulovat ãasomíru.
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NASTAVENÍ KALENDÁ¤E:

1. Stisknutím tlaãítka M zvolte reÏim zobrazení ãasu.
2. Jakmile podrÏíte tlaãítko B stisknuté po dobu dvou sekund, zaãne blikat zobrazení

data.
3. Pomocí tlaãítka A nastavte datum.
4. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel mûsíce.
5. Pomocí tlaãítka A nastavte mûsíc.
6. Po stisknutí tlaãítka B zaãne blikat ukazatel dne v t˘dnu.
7. Pomocí tlaãítka A nastavte den v t˘dnu.
8. Stisknutím tlaãítka B pfiepnete hodinky zpût do reÏimu zobrazení kalendáfie.

ZAPNUTÍ HODINOVÉHO PÍPÁNÍ:

Pípání se zapíná souãasn˘m stisknutím tlaãítek A a B v reÏimu zobrazení ãasu nebo ka-
lendáfie. KdyÏ je pípání zapnuté, zobrazuje se v levém dolním rohu digitálního displeje
ukazatel zvoneãku.
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