
NÁVOD NA QUARTZOVÉ HODINY

1. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v prostoru pro baterie.
2. NASTAVENÍ ČASU

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

3. NASTAVENÍ HODINOVÉ MELODIE (U modelů s funkcí hodinové melodie)
Po vložení baterií se funkce melodie automaticky nastaví na 6:00 ráno. Bez ohledu na čas     

uvedený na vašich hodinách. Stiskněte tlačítko nastavení časového signálu, dokud nezačne 
melodie, poté jej uvolněte a znovu stiskněte. Tento postup opakujte, dokud se počet stisků 
nebude shodovat s časem uvedeným na číselníku hodin, přičemž si pamatujte, že první stisk 
představuje 6:00 ráno, dvě stisknutí představuje 7:00 hodin atd.
PRŮVODCE TABULKOU NASTAVENÍ ČASU

Čas zobrazený na hodinách; Počet stisknutí tlačítka časového signálu.
6:00 Úroveň
7:00 ráno. Úroveň
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Pokud hodiny nastavíte nesprávně, vyjměte baterie a začněte znovu. Jakmile nastavíte melodii a 
zvonění, můžete změnit čas otáčením ovladače.
Ovladač - nastavení času | hodinová melodie a zvonek budou i nadále zvonit správnou 
hodinovou melodií.

4. NASTAVENÍ DEN-DATUM (u melodií s kalendářem)
1 den

Otočte desku nastavení dne na správný den.
2. Datum

Otočte desku pro nastavení data na správné datum.

Nastavení dne

Nastavení  data

Pohled zezadu ...____ Tlačítko nastavení časového signálu Zpětný pohled

(Kalendář/melodie nebo zvonkohra)(Melodie nebo zvonkohra)

Styl hodin se u každého modelu může lišit.
5. SPUŠTĚNÍ KYVADLA (u modelů s kyvadlem) Prstem jemně zatlačte na kyvadlo.

6. ZAVĚŠENÍ HODIN (NÁSTĚNNÉ HODINY)
Zavěste hodiny na zeď pomocí silného háku nebo šroubu. (Obr. 1.) Je důležité, aby hák  
nebo šroub byly upevněny napevno ve zdi vyhnout se tak hodinám jejich pádu.

pilíř

Tvrdá zeď

PÉČE
1. Neumisťujte prosím hodiny na následující místo.

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

Obr. 1

2. Nedotýkejte se strojku hodin.
3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiného chemického tekutého materiálu. 
Jako čisticí kapalinu se doporučuje neagresivní mýdlo nebo čisticí prostředek.
4. Vyměňte baterii jednou ročně. Vybité baterie mohou vytéct a poškodit vaše hodiny. 
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