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Nastavení hodinek 
• Nastavení času provádíme stisknutím tlačítka M, po té tlačítkem L nastavujeme minuty (hodinky vám 

oznamují hodnoty slovem), tlačítkem R nastavujete hodiny, po nastavení stlačte 2x po sobě tlačítko M čas se 
uloží. V případě že neuložíte do 10 sekund, se vše vrátí do předchozího času.

• Nastavení alarmu (budíku) provádíme dvojitým stisknutím tlačítka M, po té tlačítkem L nastavujeme minuty 
(hodinky vám oznamují hodnoty slovem), tlačítkem R nastavujete hodiny, po nastavení stlačte 2x po sobě 
tlačítko M alarm se uloží. V případě že neuložíte do 10 sekund, se vše vrátí do předchozího času alarmu.

• Aktivace alarmu (budíku) provádíme trojitým stiskem tlačítka M, po té tlačítkem L aktivujete signalizace 
pípnutím, alarm je zapnut, při dalším stisknutí L bez signálu, alarm je vypnut, po té uložte dvojitým stiskem M,
vše se uloží.

• Upozornění každou hodinu provádíme trojitým stiskem tlačítka M, po té tlačítkem R aktivujete signalizaci
- jemné pípnutí (signalizace je vypnuta
- vysoké pípnutí (signalizace každou hodinu zapnuta)
- dvojité pípnutí (signalizace každou hodinu od 7:00 – 21:00hod) velmi populární

• Změna hlasového oznámení alarmu budíku, v běžném časovém módu stiskněte tlačítko L, přepínáte mezi 
třemi varianty (melodie, pípání, hlas kukačky)

Ovládání hodinek:
Tlačítko S slouží k informaci hlasového oznámení času, tlačítko M pouze pro nastavení hodinek, tlačítko L změna 
hlasového oznámení + v nastavení hodinek přidávání hodnot minut,  tlačítko R  v nastavení hodinek přidávání hodnot 
hodin.

Údržba řemínku: U tohoto typu hodinek jsou dva typy řemínků, záleží který jste si objednali. Kovový roztažitený je 
bezúdržbový. Co se týká řemínku syntetického kombinovaného s kůží, ošetřujeme včelým voskem. Životnost kožených 
řemínků se pohybuje od půl roku do několika let. Pečlivá starost o kůži jeho životnost může prodloužit. Ovšem i přesto 
doporučujeme jej z hygienických důvodů čas od času obměňovat. Aby řemínek vydržel co nejdéle, doporučujeme 
nenosit hodinky utáhlé na pevno (správně by jste měli po utáhnutí řemínku pohodlně vložit špičku malíčku ze spodní 
strany, nemazat řemínek krémy, ideální včelí vosk, nevystavujte řemínek nadměrnému vlhku, nesušte na radiátorech, 
nenasazujte hodinky na nakrémované ruce.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektryckými a elektronickými zařízeními
• Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku. 

Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z 
důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným 
obchodním odpadem

Hodinky mají 2 bateriové strojky, přesnost hodinek je +/- 45sekund za měsíc
Voděodolnost – žádná
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