CZECH
ANALOGOVÉ INSTRUKCE
Nastavení času
1. Vytáhněte korunku směrem ven do pozice 2.
2. Pro nastavení vámi zvolené hodiny a minuty pootočte korunkou.
3. Vraťte korunku zpět do pozice 1.
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MALÝ CIFERNÍK

CHRONOGRAF JS15

24-HODINOVÁ RUČIČKU

Nastavení času a data
1. Povytáhněte korunku směrem ven do pozice 2.
2. Pootočte korunkou ve směru hodinových ručiček na datum předešlého dne (hodnota
se ukazuje v datumového poli).
3. Vytáhněte korunku směrem ven do pozice 3.
4. Pootočte korunkou ve směru hodinových ručiček na správné datum (hodnota se
ukazuje v datumového poli).
5. Pokračujte v otáčení korunky a nastavte správný čas (dopoledne / odpoledne).
POZNÁMKA: 24-hodinová ručička se pohybuje v závislosti na hodinových a
minutových ručičkách. Při nastavování času se proto ujistěte, že 24-hodinová ručička
je nastavena správně.
6. Vraťte korunku zpět do pozice 1.
POZNÁMKA: když je korunka v pozici 2, nevyvíjejte tlak, jinak by se mohly pohnout
ručičky chronografu.
POZNÁMKA: datum nenastavujte v době mezi sedmou hodinou večer a jednou
hodinou ráno - zajistí se tím přesnost.

MINUTOVÁ RUČIČKA
CHRONOGRAFU
SEKUNDOVÁ RUČIČKA
CHRONOGRAFU
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Chronograf
1. Pro zapnutí / vypnutí chronografu stiskněte tlačítko A.
2. Pro navrácení na hodnotu 0 stiskněte tlačítko B.
Navrácení na hodnotu 0
1. V případě, že ručičky chronografu nejsou na hodnotě 0 (12:00), vytáhnete korunku do
pozice 3.
2. Stiskněte tlačítko A a pohnete ručičkami ve směru hodinových ručiček, poté stiskněte
tlačítko B a posuňte je proti směru hodinových ručiček. Každé stisknutí A, či B
přemístí ručičky chronografu o kousek dopředu / dozadu. Pro rychlý přesun stiskněte
a podržte tlačítko A, případně B.
3. Když jsou obě ručičky na hodnotě 0, znovu nastavte čas a vraťte korunku do pozice 1.
POZNÁMKA: minutová ručička chronografu se sesynchronizuje se sekundovou
ručičkou chronografu během opětovného nastavení chronografu na hodnotu 0.
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STOPKY CHRONOGRAFU VD55
Nastavení času
1. Vytáhněte korunku směrem ven do pozice 3.
2. Pro nastavení vámi zvolené hodiny a minuty pootočte korunkou ve směru
hodinových ručiček.
3. Vraťte korunku zpět do pozice 1.

SEKUNDOVÁ RUČIČKA 1/10
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MINUTOVÁ RUČIČKA
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SEKUNDOVÁ RUČIČKA

B

Použití stopek
1. Pro zapnutí / vypnutí stopek stiskněte tlačítko A.
2. Pro pozastavení / opětovné spuštění stiskněte tlačítko B.
Přestavení ručičky na stopkách
1. Povytáhněte korunku směrem ven do pozice 3.
2. Pro reset sekundové ručičky 1/10 na stopkách do pozice 0 stiskněte tlačítko A.
3. Stiskněte tlačítko B pro resetování sekundové a minutové ručičky. Ručičkami lze
hýbat jen ve směru hodinových ručiček.
4. S každým stiskem A nebo B se ručičky pohnou o jednu pozici. Při držení se
ručičky zrychlí.
POZNÁMKA: Pokud ručičky na stopkách nefungují správně, vytáhněte korunku,
stiskněte zároveň A a B a podržte po dobu 2 sekund. Při uvolnění tlaku se
vteřinová ručička a sekundová ručička 1/10 otočí kolem své osy a vrátí na hodnotu
0. Následně se obnoví vnitřní okruh.
Nastavení data (pouze u některých modelů)
1. Povytáhněte korunku směrem ven do pozice 2.
2. Pro nastavení vámi zvoleného data pootočte korunkou ve směru hodinových
ručiček.
3. Vraťte korunku zpět do pozice 1.

STOPKY CHRONOGRAFU JS20

24HODINOVÁ RUČIČKA

Nastavení času
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Nastavte čas otáčením korunky po směru hodinových ručiček.
3. Vrácením korunky do polohy 1 spusťte stopky.
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MINUTOVÁ RUČIČKA
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SEKUNDOVÁ RUČIČKA

Používání stopek
Stopky měří a zobrazují čas v jednotkách po 1 sekundě až do maximálně 29 minut a 59
sekund. Stopky se automaticky zastaví po nepřetržitém chodu 30 minut.
1. Stisknutím tlačítka A lze stopky spustit/zastavit.
2. Stisknutím tlačítka B stopky resetujete. Minutová a sekundová ručička se vrátí do
pozice NULA.
Resetování stopek (včetně doby po výměně baterie)
Resetování by se mělo provádět, když se sekundová ručička stopek po resetování nebo
výměně baterie nevrátí do pozice NULA sekund.
1. Vysuňte korunku do polohy 2.
2. Stisknutím tlačítka A resetujte sekundovou ručičku stopek do NULOVÉ polohy.
POZNÁMKA: Minutová ručička stopek je synchronizovaná se sekundovou ručičkou.
POZNÁMKA: Sekundovou ručičku lze rychle posouvat stálým držením tlačítka A.
3. Po VYNULOVÁNÍ obou ručiček resetujte čas a vraťte korunku do běžné polohy.
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B

LED  FO-009
Displej pro standardní zobrazení času
1. Pro aktivaci displeje LED stiskněte tlačítko B. Světlo LED zobrazí čas.
2. Po zobrazení času, stiskněte tlačítko B pro zobrazení data.
3. Časový údaj se ztratí po uplynutí 3 sekund, dokud nenastane další manipulace.
Následně se displej automaticky vypne.
Nastavení času a kalendáře
1. Pro zobrazení časového displeje stiskněte tlačítko B.
2. Stiskněte a zároveň na 2 sekundy držte stisknuté tlačítko A, dokud se neobjeví režim
nastavení. Začne problikávat 12/24-hodinový formát.
3. Pro nastavení číselného údaje stiskněte tlačítko B, pro zrychlení procesu stiskněte
tlačítko B a podržte.
4. Pro nastavení další hodnoty stiskněte tlačítko A.
5. Pořadí nastavení: 12/24-hodinový formát, hodina, minuta, rok, měsíc, datum a
ukončení režimu nastavení.
Poznámka: Pokud se žádným tlačítkem nemanipuluje déle než 7 sekund, nastavení
se automaticky uloží a na displeji se opět zobrazí aktuální čas.
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