
elegans.cz
Návod pro digitální hodinky Infantry IN.016

S1

S1 Tlačítko pro podsvícení displeje
S2 Tlačítko pro přepínání režimů (1. den, datum, čas, 2. stopky, 3. alarm)
S3 Tlačítko pro start/stop (stopky), nastavení funkcí
S4 Tlačítko pro reset (stopky), nastavení alarmu, výběr pozic funkcí
S5 Korunka pro nařízení analogového času

Nastavení analogového času

Nastavení digitálního času a data

S2

S3

S4

S5

Tlačítkem S2 vyberete jednotlivé režimy. Trojitým stiskem dojde k aktivaci a vybraný režim začne problikávat. Pomocí tlačítka 
S4 se dostanete na jednotlivé pozice (např. datum, čas, den). Vybranou pozici nastavíte pomocí tlačítka S3. Celkové 
nastavení potvrďte tlačítkem S2.

Na hodinkách je možné přepínat mezi 12/24 hodinovým formátem. Jakmile je aktivován režim
nastavení času a bliká nastavení hodiny, stisknětě a držte tlačítko S3 dokud z levé části displeje
nezmizí ikonka P, poté je nastaven 24 hodinový formát, pokud si přejete zpět změnu na 12 hodinový formát, opět stiskněte 
a držte tlačítko S3 dokud se na displeji nezobrazí ikonka P.

Povytažením korunky a jejím otáčením ve směru pohybových ručiček nastavte správný čas. Poté korunku zastrčte zpět.

Nastavení alarmu
Pro zobrazení režimu alarmu stiskněte dvakrát tlačítko S2, poté pomocí tlačítka S4 aktivujete režim nastavení alarmu. 
Tlačítkem S3 je možné měnit hodiny, tlačítkem S4 přepínáte mezi hodinami a minutami, potvrzení tlačítkem S2 nebo 
tlačítkem S4 po nastavení minut.

Stopky (chronograf)
Bez mezičasu: S3 – start, S3 – stop, S4 - reset
S mezičasem: S3 – start, S4 - split time (mezičas), S4 – druhý čas, S3 - stop, S4 - reset

Aktivace/deaktivace alarmu
Hodinky jsou také vybaveny tzv. hodinovým signálem, kdy každou celou hodinu ohlásí pípnutím, tuto funkci je možné 
aktivovat/deaktivovat, pomocí tlačítka S3 v režimu alarmu, aktivovaný hodinový signál znázorňuje ikonka zvonku v pravé 
části displeje.

V režimu alarmu je možné také tlačítkem S3 aktivovat a deaktivovat nastavený alarm, aktivovaný alarm znázorňuje ikonka 
zvukové vlny (nachází se velde ikonky zvonku) V případě, že jsou obě výše uvedený funkce vypnuty aktivace alarmu 
proběhne jedním stisknutím tlačítka S3 na displeji se zobrazí zvuková vlna, aktivace hodinového signálu proběhne dvěmi 
stisknutími tlačítka S3. Aktivace obou funkcí proběhne třemi stisknutími tlačítka S3 na displeji nyní svítí zvuková vlna i ikonka 
zvonku.


