
NÁVOD  - QUARTZ HODINY
1. Odstraňte kryt baterie.
2. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v prostoru pro baterie.

3. Stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně hodin, pokud existuje.
4. Nastavení času

Otočte ovladačem ručního nastavení na zadní straně hodin na správný čas.

* U modelů s druhou páčkou dorazu, pokud je nastavena do polohy STOP, 
posuňte ji do polohy START pro spuštění sekundové ručky.

5. Nastavení budíku (u modelů s alarmem)
Otočte ovladačem nastavení budíku na požadovaný čas ve směru šipky a zatlačte nahoru spínač 
budíku na straně pouzdra. U modelů s přepínačem budíku na zadní straně hodin posuňte přepínač 
budíku do polohy ON [ZAP]. Chcete-li alarm vypnout, posuňte přepínač do polohy OFF [VYP].

6. HODINOVÁ MELODIE (u modelů s funkcí hodinové melodie) 
Hodiny mají melodii, která zní každou hodinu.

7. MONITOR (u modelů s přepínačem monitoru)
Chcete-li kdykoli předvést melodii, stiskněte tlačítko monitoru.

8. MELODIE VOLUME (u modelů s ovladačem pro nastavení hlasitosti)
Chcete-li upravit hlasitost melodie, otočte regulátorem hlasitosti vedle 
„VOLUME“ na"MIN"nebo"MAX".

9. PRO SPUŠTĚNÍ KYVADLA (u modelů s kyvadlem) 
 Prstem jemně zatlačte na kyvadlo.

10. PRO SPUŠTĚNÍ OTOČNÉHO KYVADLA (u modelů s otočným kyvadlem) 
 Nastavte startovací páčku ve spodní části hodin do polohy START.
Pokud hodiny nemají spouštěcí páčku, otáčejte kyvadlem pomalým a opatrným zatlačením prstem.

* Umístěte hodiny na rovné místo. Jinak se může kyvadlo nebo rotující kyvadlo zastavit.

11.AUTOMATICKÝ TLUMIČ MELODIE (u modelů s automatickým vypnutím melodie) 

V zatemněné místnosti bude tlumič melodie fungovat pomocí světelného senzoru a 
nebude automaticky přehrávat melodii.

PÉČE

1. Neumisťujte hodiny na následující místa.
a) v extrémně vysoké teplotě nebo vlhkosti
b) v blízkosti silných vibrací
c) na prašném místě.

2. Nedotýkejte se strojku hodin.

3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla na barvy nebo jiného éterického chemického tekutého 
prostředku. Jako čisticí kapalinu se doporučuje neagresivní mýdlo nebo čisticí prostředek.

4. Vybité baterie ihned vyměňte, aby nedošlo k jejich vytečení či jinak k poškození výrobku. 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 50 % kratší 
než u alkalické baterie.
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