Český návod Gtup 1060
Při pohledu na hodinky z přední strany uvidíme 4 tlačítka





levé horní tlačítko (L)
levé spodní tlačítko (M)
pravé horní tlačítko (S)
pravé dolní tlačítko R
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Tlačítko (L) - led podsvícení po dobu 3 sekund
Tlačítko (M) - ovládání hodinek prvním zmáčknutím v časovém módu zapnete stopky, stopky spouštíte (S) zastavíte také (S),
mezičas jde při spuštění stopek zastavit tlačítkem(R) tím i mezičas opět spustíte, vynulování stopek po ukončení času stopek
provedete tlačítkem (R)
Dalším stiskem (M) v časovém módu nastavujete alarm, tlačítkem (S) slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvonění (symbol
ALM) nebo upozornění pípnutí každou hodinu (symbos SIG), tlačítkem (R) aktivujete nastavení
alarmu (rozblikání číslic) přepnete na hodiny nebo minuty alarmu - tlačítkem (S) přidáváte hodnuty
po ukončení nastavení alarmu ukončíte opět tlačítkem (R)
Dalším stiskem (M) v časovém módu nastavujete čas přičemž tlačítkem (R) přepínáte nastavení sekund, hodin (zde jde
nastavit i cas 12/24 symbol H), minut, měsíce, dne, název dne v anglickém jazyce, ukončení opět provedete tlačítkem (M)
Hodinky jsou vodotěsné WR 50, možnost plavání, sprchování, silný déšť (v žádném případě pod vodou nemačkat tlačítka,
hodinky jsou odolné při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyžších teplotách vodotěsnost nemusí fungovat. POZOR
hodinky nejsou potápěčské, potápění nebo skoky do vody by mohli poškodit hodinky. Hodinky nejsou určeny do slané vody.
Záruka na hodinky 24měsíců.
Údržba řemínku: Čištění provádíme vlhčenými ubrousky (nejlépe dětskými)

Nakládání s nepotřebnými domácími elektryckými a elektronickými zařízeními
 Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto
výrobku. Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a
lidské zdraví z důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat
společně s běžným obchodním odpadem
Vyrobeno pro Gtup Milan Zlámal Ústín 18, 78346 Těšetice ičo: 60310553
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