Hodinky Roadsign
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali hodinky Roadsign, které Vám při normálním používání poskytnou potěšení na
dlouhou dobu.
Přečtěte si prosím pozorně záruční a provozní pokyny. Máte-li jakékoli dotazy, pošlete nám e-mail na
adresu: service@elysee-watches.com

Záruka
Na vaše hodinky je poskytována záruka na všechny výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu. Toto však
neplatí pro náramky, sklo, baterie nebo poškození způsobená neoprávněným zásahem.
Pokud potřebujete využít záruky nebo opravy, zašlete hodinky i s přílohou originálního dokladu o koupi na
následující adresu:
ELYSEE Uhren GmbH
Heerdter Lohweg 212
40549 Düsseldorf
Deutschland

Poznámky
Hodinky jsou odolné proti stříkající vodě, potu a kapkám deště. Nepoužívejte však hodinky na plavání nebo
potápění! Výměna baterie vyžaduje použití speciálního nářadí a měla by být prováděna pouze
autorizovaným odborným prodejcem nebo odbornou dílnou.
Důležité:
• Nepokoušejte se sami vyměnit baterii, jinak zanikne záruka.
• Vyvarujte se otřesů (nárazů) nebo vibrací, které by mohly hodinky poškodit.
• Pokud jsou hodinky opatřeny korunkovou zarážkou, před nastavením hodinek ji odstraňte.

Informace o životním prostředí a likvidaci
Tento výrobek je vyroben z materiálů a součástí, které jsou recyklovatelné a lze je znovu použít. Výrobek
tedy nesmíte na konci jeho životnosti zlikvidovat v domácím odpadu. Likvidace musí být provedena v
souladu s příslušnými směrnicemi pro stará elektrická a elektronická zařízení. Odneste produkt do místního
sběrného místa pro stará elektronická zařízení.
Jako koncový uživatel jste ze zákona povinnen vrátit všechny použité baterie a dobíjecí baterie podle
nařízení o bateriích. Likvidace spolu s domácím odpadem je zakázána.
Použité baterie můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech ve vaší obci nebo kdekoliv, kde se baterie
prodávají.
Recyklací starých zařízení a řádnou likvidací baterií významně přispíváte k ochraně našeho životního
prostředí.
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Popis/funkce hodinek

Upozorňujeme, že ilustrace se mohou lišit v závislosti na modelu hodinek.

Obecní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po všech operacích se stisknutím S3 vrátíte do normálního zobrazení času.
Po dosažení času budíku zazní tón (lze jej zapnout a vypnout).
Po nastavení signálního tónu (zvonění) zazní jednou za hodinu (lze jej zapnout a vypnout).
Oblast animace se používá pouze k dekoraci a nemá žádné další funkce.
Vodotěsnost hodinek je 5 atm (50 m). Nepoužívejte však hodinky, když jste ve vodě.
Zdůrazněná světelné funkce hodinek silně zatěžuje životnost baterie, a mělo by se proto používat
jen mírně.
Vyhněte se nošení hodinek v silných elektrických polích, magnetických polích a elektrostatických
vysokých frekvencích.
Normální fyzická aktivita nemá na hodinky vliv. Vyvarujte se však pádu hodinek nebo nárazům do
tvrdých předmětů.
Nepoužívejte hodinky za extrémních podmínek, ale pouze v teplotním rozsahu -5 až max. 50 ° C.
Hodinky mají odchylku rychlosti +/- 30 sekund / den.
K čištění hodinek nepoužívejte žádné čisticí prostředky, stačí použít měkký hadřík a vodu.
Pamatujte, že světelnou funkci nelze vidět na přímém slunečním světle.

Další vysvětlivky
SU = neděle / MO = pondělí
TU = úterý / WE = středa
TH = čtvrtek / FR = pátek
SAT = sobota / AM = ráno
PM = poledne / ALM = alarm
• I)) CHM (CHIME) = signální tón
SPL (Split Time) = mezičas
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Nastavení času, dne a datumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stiskněte třikrát tlačítko S3. Na displeji nyní začnou blikat sekundy.
Stisknutím S2 vrátíte sekundy na nulu.
Stisknutím tlačítka S1 otevřete nastavení minut. Poté stiskněte S2 pro nastavení minut.
Opětovným stisknutím tlačítka S1 přejděte na nastavení hodin. Poté stisknutím S2 nastavte hodiny.
Nyní jednou stiskněte S1 pro přechod na nastavení měsíce. Poté stiskněte S2 pro nastavení datumu.
Stisknutím S1 přejděte na nastavení dne v týdnu. Poté stiskněte S2 a nastavte den v týdnu.
Hned po té stiskněte znovu uložení S3, aby se nastavení vrátilo do normálu a zpět do zobrazení.

Zapnutí/vypnutí signálního tónu a funkce budíku
1. Stiskněte jednou tlačítko S1. V okně animace se nyní objeví ALM . Nyní je aktivován budík.
2. Opětovným stisknutím tiskárny S1 aktivujete signální tón CHM (na displeji se zobrazí Chime).

Nastavení funkce budíku
1.
2.
3.
4.

Stiskněte dvakrát tlačítko S3. Začnou blikat ukazatelé hodin. Nyní stiskněte S2 pro nastavení hodin.
Stisknutím S1 přejděte na nastavení minut.
Pomocí S2 nastavte požadované minuty.
Poté stiskněte znovu S3 pro návrat do normálního režimu.

Věnujte prosím pozornost správnému dennímu a nočnímu času (AM / PM) ve 12-ti hodinovém formátu.

Světelná funkce (LIGHT)
Chcete-li použít funkci světla, stiskněte tlačítko S4. Podsvícení hodinek se aktivuje přibližně na 3 sekundy.

Nastavení formátu 12/24 hodin
1. Pokud stisknete tlačítko S3 třikrát a poté dvakrát S1 přepnete do režimu nastavení formátu 12 nebo
24 hodin.
2. Stisknutím S2 vyberte požadovaný režim a poté se S3 vrátíte do normálního zobrazení.

Funkce zastavení /1/100 sek.)
Stopky mají tři funkce zastavení. Když čas pro některý režim vypršel, stiskněte S3 pro návrat k normálnímu
zobrazení.
Mějte prosím na paměti:
Po stisknutí S3 se zobrazí stav času. Stiskněte S2 a poté S1 pro nastavení hodin, minut a sekund a nulu.
Po stisknutí tlačítka S3 se zobrazí stav dat (nečinný). Jedním stisknutím tlačítka S1 nastavíte hodinu, minutu
a sekundu na nulu.
Stiskněte jednou S2, stopky začnou měřit (v tomto okamžiku, pokud stisknete přímo S3, se stopky vrátí k
normálnímu zobrazení, stopky budou pokračovat v práci na pozadí, dalším stisknutím S3 se vrátíte k funkci
stopek).

A. Měření uplynulého času
➔ Start (S2) ➔ Stop (S2)
➔ Start (S2) ➔ Stop (S2)
➔ vrácení času - Reset (S1)

B. měření mezičasu
➔ Start (S2)
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➔ zastavení mezičasu (S1)
➔ pokračovat (S1)
➔ zastavení konečného času (S2)
➔ vrácení času - Reset (S1)

C. dvojité měření času ukončení
➔ Start (S2)
➔ konec změřeného času 1 (S1)
➔ Stop (S2)
➔ konec změřeného času 1 (S1)
➔ vrácení času - Reset (S1)
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