ČESKY
POKYNY K OBSLUZE
ANALOGOVÝCH HODINEK

1 2

1 2

NASTAVENÍ ČASU
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte hodinovou a
minutovou ručičku.
3. Vraťte korunku do polohy 1.
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AUTOMATICKÉ NATAHOVÁNÍ
Hodinky s automatickým natahováním získávají energii
potřebnou k chodu z pohybů vašeho zápěstí, nemají
žádnou baterii. Jejich strojek se proto může zastavit,
pokud hodinky několik dnů po sobě nenosíte. Když
se hodinky zastaví, doporučujeme je ručně natáhnout
otáčením korunky po směru hodinových ručiček.
Je důležité upravit délku pásku hodinek tak, aby
odpovídala velikosti vašeho zápěstí. Je-li pásek příliš
volný, automatické natahování nemusí fungovat. Po
úplném natažení vydrží hodinky v chodu přibližně
36 hodin.
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MULTIFUNKČNÍ STROJEK 6P29
DEN

1 2 3

24HODINOVÝ

DATUM

NASTAVENÍ DATA
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otočte po směru hodinových ručiček a posuňte
datovou ručičku.
3. Zatlačte korunku zpět do polohy 1.
NASTAVENÍ DNE A ČASU
1. Vysuňte korunku do polohy 3.
2. Otáčením po směru hodinových ručiček posuňte
hodinové a minutové ručičky.
Ručička ukazující dny v týdnu se bude posouvat
společně s hodinovou a minutovou ručičkou.
Otáčejte, dokud se nedostanete na požadovaný den.
NASTAVENÍ 24HODINOVÉHO CIFERNÍKU
24hodinová ručička se pohybuje podle hodinové a
minutové ručičky. Při nastavování času zkontrolujte,
zda je správně nastavena 24hodinová ručička.
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CHRONOGRAF SE STOPKAMI JS10
24HODINOVÁ
RUČIČKA

A

MINUTOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

1 2

SEKUNDOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

B

SEKUNDOVÁ
RUČIČKA

NASTAVENÍ ČASU
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčením korunky nastavte požadovaný čas.
3. Vraťte korunku do polohy 1.

POUŽÍVÁNÍ STOPEK
1. Stisknutím tlačítka A spustíte nebo zastavíte stopky
a kontrolní mezičas.
2. Stisknutím tlačítka B stopky resetujete.
POZNÁMKA: Stopky umí měřit a zobrazovat čas
po 1/10 sekundy po dobu až 30 minut. Poběží-li
stopky nepřetržitě, po 30 minutách se
automaticky zastaví.
RESETOVÁNÍ STOPEK
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Stiskněte jednou tlačítko A a nastavte sekundovou
ručičku chronografu do nulové polohy.
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3. Jakmile se ručičky vrátí do nulové polohy, resetujte
na požadovaný čas.
4. Vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Tento postup provádějte pouze v
případě, že se sekundová ručička chronografu
nevrátí do nulové polohy.

CHRONOGRAF JS25
24HODINOVÁ
RUČIČKA

A

MINUTOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

1 2 3

SEKUNDOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

B

NASTAVENÍ ČASU A DATA
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček,
dokud se v datumovce nezobrazí včerejší datum.
3. Vysuňte korunku do polohy 3.
4. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček,
dokud se v datumovce nezobrazí správné datum.
5. Pokračujte v otáčení korunky a nastavte správný
dopolední/odpolední čas.
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POZNÁMKA: 24hodinová ručička se pohybuje
podle hodinové a minutové ručičky. Při nastavování
času zkontrolujte, zda je správně nastavena
24hodinová ručička.
6. Vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Nestiskávejte tlačítka, je-li korunka v
poloze 2. Jinak by se ručičky chronografu posunuly.
POZNÁMKA: Datum nenastavujte v době mezi
21:00 a 1:00, předejdete nepřesnostem.
CHRONOGRAF
1. Stisknutím tlačítka A chronograf spustíte či zastavíte.
2. Vynulování provedete stisknutím tlačítka B.
VYNULOVÁNÍ CHRONOGRAFU
1. Pokud některá z ručiček chronografu není na nule
(12:00), vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknete-li tlačítko A, můžete ručičky posunovat po
směru hodinových ručiček; stisknete-li tlačítko B,
můžete ručičky posunovat proti směru hodinových
ručiček. Každým stisknutím tlačítka A či B se
ručičky chronografu posunou o jednotku výš, nebo
níž. Pokud tlačítko A či B stisknete a přidržíte,
budou se ručičky posouvat rychle.
3. Až budou obě ručičky v nulové poloze, resetujte čas
a vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Během nulování se minutová
ručička chronografu synchronizuje se sekundovou
ručičkou chronografu.
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CHRONOGRAF SE STOPKAMI VD54
(S DATUMOVKOU – VD53)
24HODINOVÁ
RUČIČKA

A

MINUTOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

1 2 3

SEKUNDOVÁ
RUČIČKA
CHRONOGRAFU

B

NASTAVENÍ ČASU A DATA
1. Před nastavením času zkontrolujte, zda je
chronograf zastaven a nastaven do nulové
polohy (12:00).
2. Vysuňte korunku do polohy 2.
3. Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček,
dokud se nezobrazí včerejší datum.
4. Až bude sekundová ručička v poloze 12:00,
vysuňte korunku do polohy 3.
5. Otáčením korunky nastavte čas.
POZNÁMKA: 24hodinová ručička se pohybuje
podle hodinové a minutové ručičky. Při
nastavování času zkontrolujte, zda je správně
nastavena 24hodinová ručička.
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6. Vraťte korunku do polohy 1.
POZNÁMKA: Nestiskávejte tlačítka, je-li korunka v
poloze 2. Jinak by se ručičky chronografu posunuly.
CHRONOGRAF
1. Stisknutím tlačítka A chronograf spustíte či zastavíte.
2. Vynulování provedete stisknutím tlačítka B.
MEZIČAS
1. Za běhu chronografu stiskněte tlačítko B.
2. Opětovným stiskem tlačítka B se vrátíte do
režimu chronografu.
3. Stisknutím tlačítka A ukončíte měření času.
4. Stisknutím tlačítka B se chronograf resetuje.
VYNULOVÁNÍ CHRONOGRAFU
1. Pokud některá z ručiček chronografu není na nule
(12:00), vytáhněte korunku do polohy 3.
2. Stisknete-li tlačítko A, můžete ručičky posunovat
po směru hodinových ručiček; stisknete-li
tlačítko B, můžete ručičky posunovat proti směru
hodinových ručiček.
3. Vraťte korunku do polohy 1.
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VÝMĚNA ŘEMÍNKU

Zatlačte kovový výčnělek dovnitř, až se uvolní osička.
Obráceným postupem pak nasadíte nový řemínek.
POZNÁMKA: Krátká část řemínku s přezkou by
měla být upevněna na straně číslice 12. Dlouhá část
řemínku by měla být upevněna na straně číslice 6.
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20 barů, 200 metrů

30 barů, 300 metrů

50 barů, 500 metrů

30 atm

50 atm

Mytí
rukou

Sprchování,
koupání ve
vaně
Plavání,
šnorchlování

Potápění

POUŽÍVÁNÍ V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Korunka musí být vždy zastrčená (tj. být v normální poloze).
Šroubovací západku korunky plně utáhněte.

5 barů, 50 metrů

10 barů, 100 metrů

3 atm

5 atm

—

3 bary, 30 metrů

Voděodolnost

20 atm

—

—

10 atm

Hloubka

VODĚODOLNOST

Značení na
druhé straně
pouzdra
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