Český návod k hodinkám GTUP 1120
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A. Přehled fukcí:
LED barevný display
krokoměr, měřič spálených kalorií, měření vzdálenosti
elektronický kompas
upomínka při neaktivním sezení
zobrazení času, hodina, minuta, rok, den, měsíc, rozsah kalendáře: 2000 –2099)
Alarm (budík), oznámení každou hodinu CHIME
odpočítací stopky
stopky (chronograph)
12/24H format，automatický kalendář
dvojí čas, ideální při přeletech do jiných časových pásem
nastavení jasu displeje 3 stupně

B. Funkční režim :



Při stisknutí libovolného tlačítka se aktivuje LED podsvícení po dobu 10 sekund.

1.Nastavení hodinek

V časovém módu (kdy vidíte čas a datum na displeji) držte tlačítko A než se rozbliká formát času, tlačítkem D
nebo C měníte hodnoty, stisknutím tlačítka B přepínáte na další nastavení v pořadí: hodiny, minuty, měsíc
den, rok, režim podsvícení 3 stupně, ukončíte tlačítkem A.
2.Nastavení krokoměru

V módu krokoměru (kdy vidíte zelené chodidla) držte tlačítko C po dobu 3 sekund než se rozblikají symboly
chodidel, krokoměr je aktivovaný, aby vše fungovalo dobře musíte nastavit další hodnoty, v módu krokoměru
držte tlačítko A po dobu 3 sekund, po té si nastavte režim pro evropu KM (kilometry) nebo USA INCH (míle)
, po té postupně nastavte, vaši hmotnost, délka jednoho kroku, cíl počtu kroků za 1den (minimum doporučujeme
10000 kroků, ale záleží pouze na vás jaký denní cíl si zvolíte), po té se dá aktivovat remider sezení
od 15 -120 minut, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte hodnotu, tlačítkem A ukončíte. Data krokoměru se
automaticky vynulují každý den ve 24:00 hodin, krokoměr lze vynulovat držením tlačítka D po dobu 2 sekund v
módu krokoměru. Při dosáhnutí ušlých kroků vašeho cíle např. 10000 kroků, hodinky vás upozorní alarmem,
vypnete tlačítkem C.

3.Kompas

V módu kompasu stiskněte tlačítko C tím aktivujete kompas, zobrazí se směr a stupeň označený aktuální
šipkou.



Pro správnou funkčnost můžete kompas zkalibrovat přesněji, v módu kompasu stiskněte tlačítko C, po té držte
tlačítko A než se zobrazí CAL 1se směrovou šipkou, položte hodinky na rovnou plochu a stiskněte C systém se
přepne do fáze CAL2 se směrovou šipkou, otočte hodinky o 180° a stiskněte opět tlačítko C než ikony
zezelenají, kompas je zkalibrován a vrátí se sám do módu kompasu.

4.Duální čas T2

V módu duálního času T2 držte tlačítko A než se rozblikají hodiny času, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo
ubíráte hodnotu, poté tlačítkem B přepnete na minuty a postupujte stejně, ukončíte tlačítkem A
5.Nastavení Alarmu (budíku)

V módu alarmu držte tlačítko A než se rozblikají hodiny času, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte
hodnotu, pot é tlačítkem B přepnete na minuty a postupujte stejně, ukončíte tlačítkem A

On/Off aktivace a deaktivace alarmu a upozornění každou hodinu:
1>. V módu alarmu stiskněte tlačítko C, na displeji se zobrazí ikona “ALM” alarm je aktivní opakovaným stiskem
tlačítka C deaktivujete ikona “ALM” zmizí, alarm je neaktivní.
2>. V módu alarmu stiskněte tlačítko D, na displeji se zobrazí ikona “CHI”upozornění je aktivní opakovaným stiskem
tlačítka D deaktivujete ikona “CHI” zmizí, upozornění je neaktivní.

6.Stopky (chronograph)

V módu stopek, tlačítkem C spustíte stopky, dalším stiskem zastavíte, tlačítkem A vynulujete.
7.Odčítací stopky (symbol přesýpacích hodin)

V módu odčítacích hodin držte tlačítko A než se rozblikají hodiny, tlačítkem C nebo D přidáváte nebo ubíráte
hodnotu, poté tlačítkem B přepnete na minuty a sekundy, postupujte stejně, uložíte tlačítkem A.

Spustíte tlačítkem C, po uplynutí doby hodinky signalizují konec, signalizaci vypnete tlačítke C.
Hodinky jsou vodotěsné 5 ATM (sprchování, plavání, silný déšť), POZOR mačkání tlačítek pod vodou, potápění,
šnorchlování může nevratně hodinky zničit, vyhnout se slané vodě, výřivým vanám, saunám.
Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými 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.
nevhodné pro děti do 3 let
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