
                           Český návod hodinek WEIDE 6103

Nastavení analog/ručičky:
Nastavení analogového strojku (ručiček) - jemným vytažením středního točícího tlačítka na pravé straně hodinek nastavte čas, poté 
zamáčkněte otočné kolečko a tím zapnete analogový (ručičkový) strojek.

Nastavení quartz/digitalní čas:
Při pohledu na hodinky z přední strany vidíme 4 tlačítka + střední otočné kolečko
                  -     levé horní tlačítko  (L)
                  -     levé spodní tlačítko (M)

– pravé horní tlačítko (S)
– pravé dolní tlačítko (R)

– Tlačítko (L) - prvním stiskem podsvítíte displey, druhým stiskem se zobrazí datum.

– Tlačítko (M) – prvním stiskem se zobrazí čas, druhým sekundy, dalším dlouhým stiskem po dobu cca 3 sekund nastavíte 
sekundy, hodiny, minuty, rok, dny,měsíc, 12/24 cyklus přičemž
tlačítkem (S) přidáváte hodnotu směrem nahoru. Po nastavení roku, měsíce a dne se automaticky nastaví názvy dnů viz 
níže.

– Tlačítko (S) – stisknutím se objeví den viz obrazek – vysvetlivky

– Tlačítko (R) – stiskem se zobrazí alarm (budík), prvním stiskem uvidíte čas alarmu,
 dlouhým stiskem po dobu cca 3 sekundy nastavíte zapnutí nebo vypnutí alarmu ON/OFF, hodiny alarmu, minuty 
alarmu – přidávaní hodnoty směrem nahoru děláme tlačítkem (S), při aktivaci alarmu se zobrazí v dolní pravé straně 
displeje zelená dioda

– Hodinky jsou voděodolné – stříkající voda, vlhko apod., nejsou vodotěsné (sprchování, plavání může poškodit strojek)

Údržba řemínku:  Řemínek je nylonový. Životnost řemínků se pohybuje od půl roku do několika let. 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, nevystavujte 
řemínek nadměrnému vlhku, nesušte na radiátorech, nenasazujte hodinky na nakrémované ruce.

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

Hodinky mají 2 bateriové strojky, přesnost hodinek je +/- 45sekund za měsíc
Voděodolnost – 3 ATM ) vlhko, mytí rukou, pozor nejsou vodotěsné, sprchování, plavání by hodinky nenávratně poškodilo.
Záruka 24 měsíců 
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Výrobce: Weide watch
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Nevhodné pro děti do 3 let
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