
                                                             
                                             Český návod hodinek GTUP 1250

Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka 

• levé horní tlačítko  (L)
• levé spodní tlačítko (M)
• pravé horní tlačítko (S)
• pravé dolní tlačítko (R)

• Tlačítko (L) - led podsvícení po dobu 3 sekund

• Prvním stiskem tlačítka M v časovém módu nastavujete AL alarm, tlačítko (R) slouží k aktivaci nebo 
deaktivaci zvonění nebo upozornění pípnutí každou hodinu viz ikony v horní části displeje ( ALM – budík, 
SNZ – signalizace každou hodinu).
Dlouhým stiskem tlačítka R v módu alarmu se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, 
tlačítkem M přepnete do nastavení minut, tlačítkem S přidáte hodnoty, dalším stiskem M se rozbliká levá čárka
kterou můžete nastavit alarm na jakýkoliv den v roce, tlačítkem S vyberete měsíc, dalším stiskem M nastavíte 
den v roce, pokud nechcete alarm v daný den nechte čárky bez výběru dne a měsíce a ukončete tlačítkem R, po
té stiskněte M.

• Druhým stiskem tlačítka M v časovém módu ovládáte ST stopky - stopky spouštíte tlačítkem (S), zastavíte 
také (S), mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem (R), tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek 
provrdrtr tlačítkem (R).

• Třetím stiskem tlačítka M v časovém módu nastavujete DT duální čas (výborný při cestování v jiném 
časovém pásmu), Dlouhým stiskem tlačítka R se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, 
tlačítkem M přepnete do nastavení minut, hodnoty přidáváte tlačítkem S, sekundy zůstávají jak v běžném času,
ukončete tlačítkem R, po té stiskněte M.

• Čtvrtým stiskem tlačítka M v časovém módu nastavujete TR odčítací stopky,  Dlouhým stiskem tlačítka R 
se rozblikají číslice hodin, tlačítkem S přidáváte hodnoty, tlačítkem M přepnete do nastavení minut, hodnoty 
přidáváte tlačítkem S, tlačítkem R ukončíte a spustíte odpočet tlačítkem S, po uplynutí času hodinky signalizují
pípáním.

• Hlavní nastavení hodinového času, v časovém módu,  Dlouhým stiskem tlačítka R se rozblikají číslice 
sekundy hlavního času, tlačítkem S vynulujete, tlačítkem M postupně nastavujte hodiny, minuty, rok, měsíc a 
den, tlačítke S přidáváte hodnoty, ukončíte tlačítkem R, název dne v anglickem jazyce se nastaví automaticky.

Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM, déšť, povrchové plavání bez ponoření více jak 0,5m !!! Zákaz šnorchlování, potápění, 
skoků do vody. Vířivá vana a sauna by hodinky nenávratně zničila.  Použitelné při teplotách od -5 až 35°C Chránit před 
sluncem, rychlým ochlazením ve vodě dojde k netěsnosti hodinek které nenávratně zničí strojek.

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, nevhodné pro děti do 3 let.
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