
                                                                  Návod na použití hodinek Gtup 1130

Nastavení digitálních funkcí a analogového strojku hodinek

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka
• L – levé horní tlačítko
• M – levé spodní tlačítko – přepínání mezi módy
• R – pravé spodní tlačítko
• S – pravé horní tlačítko

Nastavení analogového (ručičkového) času:  

• V jakémkoliv módu tlačítkem S posunujete ručičkami ve směru hodinových ručiček, při dlouhém přidržením se strojek 
pohybuje rychle sám, zastavíte opět tlačítkem S.

Nastavení hlavního času: 

• V časovém módu (vidíte na displeji hlavní čas) dlouze držte tlačítko R než se rozblikají sekundy času, tlačítkem M 
vynulujete, dalším stiskem tlačíkka R nastavujete hodiny, tlačítkem M přidáváte hodnoty (zde nastavujete dopolední čas 
AM nebo odpolední PM, pokud není navolen 24 hodinový , který se nastavuje později), dalším stiskem R nastavujete 
postupně, minuty, 12/24 režim, ukončíte tlačítkem R.

Nastavení datumu: 

• V módu datumu dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodnoty měsíce, tlačítkem M  přidáváte hodnoty, dalším stiskem 
tlačíkka R nastavujete den, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem R nastavujete název dne v anglických skratkách,
hodnoty přidáváte tlačítkem M, ukončíte tlačítkem R.

Nastavení alarmu: 

• V módu alarmu dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodiny alarmu, tlačítkem M přidáváte hodnoty, dalším stiskem R 
nastavujete postupně minuty, signalizaci alarmu (symbol ALM), signalizaci každou hodinu (symbol CHI), ukončíte 
tlačítkem R.

Nastavení druhého  času DL: 

• V druhém časovém módu (vidíte na displeji symbol DL) dlouze držte tlačítko R než se rozblikají hodiny času, tlačítkem M 
přidáváte hodnoty,  dalším stiskem tlačíkka R nastavujete minuty,  tlačítkem M  přidáváte hodnoty , dalším stiskem 
nastavujete formát 12/24, ukončíte tlačítkem R.

Ovládání stopek:
• V módu stopek ST, stopky spouštíte i zastavíte tlačítkem R, dlouhým stiskem  R nulujete , tlačítkem M přejdete do jiného 

módu.

Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM plavání, sprchování, silný déšť (potápění, šnorchlování, mačkání tlačítek pod vodou nenávratně 
zničí hodinky, zakázáno plavat ve slané vodě, vířivých van), zakázáno (skok do vody, potápění do větší hloubky než 0,5 m hloubky,
vystavovat hodinky teplotám -5 až 35°C, vyvarovat se rychlým změnám teplot např. S přehřátými hodinky skočit do studené vody)

Řemínek je kovový z bezpečnostní sponou, stlačte boční tlačítka na sponě a odklopte, stejným ale opačným způsobem zavíráte.

Hodinky mají dva stojky, přesnost každého je +/- 45 sekund / měsíc, může dojít k odchylce mezi strojky.

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými 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.
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