
NÁVOD  QUARTZ HODINY

(A) Nastavte čas a melodii c) SELECT: Výběr melodie
- WESTMINSTER: Westminster+ Úder v 00 min.

- AVE MARIA: Ave Maria + Úderný v 00 min.

- BIM BAM: Bim Bam kolem 00 min (např. kolem 
1 hodiny, 1 úder Bim Bam; ve 2 hodiny, 2 
údery Bim Bama atd.)

d) ZVON: Výběr zvuku ON/OFF

- NOČNÍ VYPNUTÍ 11:00 - 5:00: 
Režim nočního vypnutí. Automatické 
vypnutí zvuku od 23:00 do 5:00.

- OFF: Režim vypnutí zvuku.

1. Sejměte kryt baterie.

2. Před vložením baterií se ujistěte, že jste 
nastavili čas kolem 5:50 (AM) otočením ručního 
nastavovacího ovladače na strojku.

3. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v 
prostoru pro baterie. (Po vložení baterií se funkce 
melodie automaticky nastaví na 5:00 bez ohledu 
na čas uvedený na vašich hodinách.)

4. Chcete-li nastavit čas a melodii, otočte ručičkou 
VE SMĚRU HODINOVÝCH ručiček. Pokud je 
aktuální čas PM, ujistěte se, že hodinová ručička 
prochází přes 12 hodin, dokud se nezobrazí 
požadovaný čas. Během doby nastavování stále 
slyšíte zvuky dokud se nezobrazí požadovaný 
čas. Jakmile je nastaven požadovaný čas, 
melodie začne znít správně.

5. K zavěšení hodin (nástěnné hodiny)
Zavěste hodiny svisle na zeď pomocí silného 
háku nebo šroubu. Je důležité, aby hák nebo 
šroub byly pevně nainstalovány ve zdi, aby se 
zabránilo pádu hodin.

Péče:

1,7 cm

Tvrdá zeď(B) Funkce melodie

A

1. Neumisťujte  hodiny na následující místa:

a) v extrémně vysoké teplotě nebo vlhkosti
b) v blízkosti silné vibrace
c) na prašném místě

2. Prosím nerozebírejte hodinový strojek.

3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo 
jiných chemických materiálů. Jako čisticí 
kapalinu se doporučuje neagresivní mýdlo nebo 
čisticí prostředek.

4. Vybité baterie ihned vyměňte, aby nedošlo k 
vytečení a poškození produktu. U modelů s 
označením „ALKALINE“ v přihrádce na baterie 
jsou preferovány alkalické baterie. Baterie 
obsažené v krabici jsou manganové baterie a 
jejich životnost je přibližně o 50 % kratší než u 
alkalických baterií.

5. V případě, že se zvonění nebo melodie zastaví 
nebo zkreslí, vyjměte baterii a znovu nastavte 
hodiny.

a) VOLUME: Hlasitost otáčení

<DŮLEŽITÉ>
b) SET
Jsou pro technické účely a po vložení baterií se 
jich nikdy nedotýkejte.
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