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DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP HODINEK TIMEX 

Návod múže obsahovat i jiné funkce než mají hodinky 
 

FUNKCE A POUŽITÍ HODINEK 
 
 
 

BASE SHOCK 

 
 

GLOBAL SHOCK 
 

 
 
 
 

 
VIBE SHOCK 

 

 
Čas ve formátu 12- nebo 24-hodin 
Datum ve formátu MM-DD nebo DD-MM  
2 časová pásma (modely BASE SHOCK) 
3 časová pásma (modely GLOBAL a VIBE SHOCK) 
Světový čas (GLOBAL SHOCK) 
Upozornění zvukovým signálem nebo tichou vibrací (VIBE SHOCK) 
Alternativní zvukový signál každou hodinu 
Stopky se zobrazením časů okruhů / celkových časů 
Timer pro odpočítávání času  (odpočítávání a zastavení nebo opakování) 
Timer hydratace (VIBE SHOCK) 
3 budíky s buzením denně / ve všedních dnech / o víkendech s 5-minutovým zálohováním 
Přizpůsobitelné nastavování režimů (skrytí nechtěných režimů) (VIBE SHOCK) 
Noční osvětlení INDIGLO® s funkcí NIGHT-MODE® 

Opakovaně stiskněte MODE pro procházení mezi režimy.Stiskněte MODE pro vystoupení z aktuálního režimu 
a návrat do režimu Času. 
Tlačítka funkcí ukázaná se sekundárními funkcemi v závorce.  
 

ČAS 
Pro nastavení času, data a možností: 
1)  Se zobrazeným časem a datem stiskněte a přidržte stisknuté SET. 
2)  Bliká současné časové pásmo (1, 2, případně 3). Stiskněte + nebo - pro zvolení nastavovaného časového pásma, pokud si 

jej přejete změnit. 
3)  Stiskněte NEXT. Bliká hodina. Stiskněte + nebo - pro změnu hodiny (včetně AM/PM); přidržte tlačítko, abyste procházeli 

hodnotami. 
4)  Stiskněte NEXT. Blikají minuty. Stiskněte + nebo - pro změnu minut 
5)  Stiskněte NEXT. Blikají sekundy. Stiskněte + nebo - pro nastavení sekund na nulu. 
6)  Stiskněte NEXT. Bliká měsíc. Stiskněte + nebo - pro změnu měsíce. 
7)  Stiskněte NEXT. Bliká den. Stiskněte + nebo - pro změnu dne. 
8)  Stiskněte NEXT. Bliká rok. Stiskněte + nebo - pro změnu roku. 
9)  Stiskněte NEXT pro nastavení možností. Stiskněte + nebo - pro změnu hodnoty a potom stiskněte NEXT pro přechod na 

další možnost. Stiskněte DONE ve kterémkoliv kroku pro vystoupení a uložení nastavení. Možnosti k dispozici jsou formát 
času 12- nebo 24-hodin, formát data MM-DD nebo DD-MM, upozornění zvukovým znamením nebo vibrací, zvukový signál 

každou hodinu , pípnutí při stisknutí tlačítka, úprava nastavení režimu (zvolte "HIDE" pro nechtěné režimy - odstraní se z 
posloupnosti režimů).  

Jestli režim skryjete, můžete jej vrátit později s použitím postupu popsaného nahoře. 
Jednou stiskněte START-SPLIT a přidržte, abyste viděli druhé časové pásmo. Stiskněte START-SPLIT dvakrát a přidržte, 
abyste viděli třetí časové pásmo. Držte tlačítko stisknuté po 4 sekundy, abyste přešli na zobrazené časové pásmo. 
Duální režim nabízí volbu typu upozornění pro budíky a odpočítávání času: slyšitelný tón, tichá vibrace, nebo kombinace vibrace 
následovaná tónem. Pro nastavení viz bod 9. 

 

ALTERNATIVNÍ ČASOVÁ PÁSMA 
Pro  přepnutí do jiného časového pásma stiskněte a držte START/SPLIT. 
Stiskněte SET pro výběr (časového pásma T2 nebo T3) světového města. 
Stiskněte + pro rolování mezi městy východním směrem, anebo  – západním směrem. 
Stiskněte NEXT. DST (Daylight Saving Time) bude blikat. 
Stiskněte + nebo – pro zapnutí nebo vypnutí. Při zapnutí se zobrazí indikátor a čas se posune dopředu o 1 hodinu. 
Stiskněte DONE. 
V režimu času stisknutím START/SPLIT zobrazíte časová pásma T2 a T3, podržením po dobu 4 vteřin se do časového pásma 
přepnete. 



 

SVĚTOVÝ ČAS 
Pro  zobrazení času v 62 světových městech, 30 časových zónách a DST. 
Stiskněte MODE pro zobrazení WORLD TIME, WT bude svítit. 
Stisknutím START/SPLIT pro posunování mezi městy východním směrem, anebo STOP/RESET západním směrem. 
Stiskněte SET pro zapnutím / vypnutí DST. V případě zapnutí se čas posune o 1 hodinu. 

 
STOPKY 

Tento režim poskytuje funkci stopek. Stiskněte MODE, abyste přešli do režimu Chrono. 
Pro spuštění stopek stiskněte START-SPLIT. Stopky počítají čas po setinách sekundy až do jedné hodiny, pak po sekundách až 

do 100 hodin. Bliká ikona stopek , aby signalizovala, že stopky běží. 

Pro zastavení stiskněte STOP-RESET. Ikona stopek  "zamrzne", aby signalizovala, že stopky jsou zastavené. 
Pro spuštění znovu stiskněte START-SPLIT, nebo pro resetování (vynulování) stopek stiskněte a přidržte STOP-RESET. 

Když stopky již běží, pokračují v běhu, i když vystoupíte z režimu. V režimu ČAS se objeví ikona stopek , 
Zatímco stopky běží, stiskněte START-SPLIT, abyste odečetli celkový čas. Časy okruhů a celkové časy se zobrazí s číslem 
okruhu. 

 

 
 
Pro nastavení formátu zobrazení stiskněte SET. Pak stiskněte + nebo - pro zvolení požadovaného formátu. Stiskněte DONE pro 
vystoupení. 
POZNÁMKA: 
• Když se měří celkový čas, časy jsou na displeji "zamrzlé" po 10 sekund. Stiskněte MODE pro uvolnění displeje, aby ihned 

ukázal běžící stopky. 

 
 

ODPOČÍTÁVÁNÍ ČASU (TIMER) 
Režim Timer poskytuje odpočítávání času s upozorněním. Stiskněte opakovaně MODE, dokud se neobjeví TIMER. 
Pro nastavení času odpočítávání: 
1)  Stiskněte SET. Blikají hodiny. Stiskněte + nebo - pro změnu hodin; přidržte tlačítko, abyste procházeli hodnotami. 
2)  Stiskněte NEXT. Blikají minuty. Stiskněte + nebo - pro změnu minut. 
3)  Stiskněte NEXT. Blikají sekundy. Stiskněte + nebo - pro změnu sekund. 
4)  Stiskněte NEXT. Bliká činnost na konci odpočítávání. Stiskněte + nebo - pro zvolení STOP (Zastavit) nebo REPEAT 

(Opakovat), označené ikonou přesýpacích hodin se šipkou . 
5)  Stiskněte DONE v kterémkoliv kroku, když je nastavení hotové. 
Pro spuštění timeru stiskněte START-SPLIT. Timer odpočítává každou sekundu od času odpočítávání. Ikona timeru bliká, aby 
signalizovala, že timer běží. 
Pro pozastavení odpočítávání stiskněte STOP-RESET. Ikona "zamrzne", aby signalizovala, že timer je zastavený. 
Pro znovu spuštění odpočítávání stiskněte START-SPLIT, nebo pro resetování odpočítávání stiskněte STOP-RESET. 
Když odpočítávání skončí, hodinky pípnou a bliká noční osvětlení (timer doběhl na nulu). Pro ztišení stiskněte libovolné tlačítko. 
Jestli bylo zvoleno REPEAT AT END (Opakovat na konci), timer opakuje odpočítávání donekonečna. 
Jestli vystoupíte z tohoto režimu, timer pokračuje v chodu. V posčíselníku se objeví ikona timeru. 

 

HYDRATACE 

 
Režim hydratace poskytuje odpočítávání timeru, které vám připomene se během tréninku napít. Opakovaně stiskněte MODE, 
dokud se neobjeví se "HYDRA".  
Pro nastavení času hydratace: 
1. Stiskněte SET. Minuty blikají. Stiskněte a + nebo  - pro změnu minut; přidržte tlačítko pro procházení hodnotami. 
2. Stiskněte NEXT. Sekundy blikají. Stiskněte a + nebo  - pro změnu sekund; přidržte tlačítko pro procházení hodnotami. 
3. Stiskněte DONE v kterémkoliv kroku, když je nastavení hotové. 

Pro spuštění timeru hydratace stiskněte START-SPLIT. Timer odpočítává každou sekundu z času odpočítávání. Ikona 
v podčíselníku bliká, aby označovala, že timer běží. 

Pro pozastavení odpočítávání stiskněte STOP-RESET. Ikona v podčíselníku zamrzne, aby označovala, že timer je zastavený. 

Pro obnovení odpočítávání stiskněte START-SPLIT, nebo pro resetování odpočítávání stiskněte STOP-RESET. 

Když odpočítávání skončí (timer dosáhne nulu), hodinky vydají zvukové znamení a noční osvětlení bliká. Stiskněte libovolné 
tlačítko pro zastavení upozornění  

Timer hydratace stále běží, jestli z režimu vystoupíte. Ikona timeru se objeví v podčíselníku. 

 

BUDÍK 
Hodinky mají tři budíky. Stiskněte opakovaně MODE, dokud se neobjeví ALM1, ALM2 nebo ALM 3. 
Nastavení budíku: 
1)  Stiskněte SET. Blikají hodiny. Stiskněte + nebo - pro změnu hodin; přidržte tlačítko, abyste procházeli hodnotami. 
2)  Stiskněte NEXT. Blikají minuty. Stiskněte + nebo - pro změnu minut. 
3)  Stiskněte NEXT. Je-li nastavený formát 12 hodin, bliká AM/PM. Stiskněte + nebo - pro změnu.   
4)  Stiskněte NEXT. Bliká nastavení dne buzení. Stiskněte + nebo - pro zvolení DAILY (každý den), WKDAYS (Pracovní dny) 

nebo WKENDS (Víkendy). 
5)  Stiskněte DONE v kterémkoliv kroku, když je nastavení hotové.  
Pro zapnutí/vypnutí budíku stiskněte START-SPLIT. 
Když je budík zapnutý, objeví se ikona budíku v podčíselníku . 
Když budík zvoní, bliká noční osvětlení. Stiskněte libovolné tlačítko pro jeho utichnutí. Jestliže nestiskněte žádné tlačítko, budík 
bude zvonit 20 sekund a opakovat buzení ještě jednou o pět minut později. 
Každý ze tří budíků má jinou melodii buzení. 
 

 

NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO® – S FUNKCÍ NIGHT-MODE® 
Stiskněte tlačítko INDIGLO® pro osvětlení displeje hodinek po dobu 2-3 sekund (při nastavování 5-6 sekund). 
Elektroluminiscenční technologie použitá v nočním osvětlení INDIGLO® osvítí v noci a při špatných světelných podmínkách celý 
displej hodinek. Když je noční osvětlení INDIGLO® zapnuté, stisknutím libovolného tlačítka zůstane svítit. 
 
Stiskněte a přidržte tlačítko INDIGLO®  po 4 sekundy, aby se aktivovala funkce NIGHT-MODE®. V režimu času se objeví ikona 

měsíce . Stisknutí libovolného tlačítka způsobí, že noční osvětlení INDIGLO® zůstane zapnuté po 3 sekundy. Funkce NIGHT-
MODE® se může dezaktivovat stisknutím a přidržením tlačítka INDIGLO® znovu po 4 sekundy, nebo se automaticky dezaktivuje 
po 8 hodinách. 

 
VODOTĚSNOST 

 
Jsou-li vaše hodinky vodotěsné, jsou označené počtem metrů nebo . 
 

Hloubka vodotěsnosti Tlak pod hladinou vody (p.s.i.) 

30 m / 98 stop 60 

50 m / 164 stop 86 

100 m / 328 stop 160 
  

    p.s.i. - absolutní libra na čtvereční palec. 
 

VAROVÁNÍ: ABYSTE ZACHOVALI VODOTĚSNOST, NESTISKNĚTE POD VODOU ŽÁDNÁ TLAČÍTKA. 
1.  Hodinky jsou vodotěsné pouze tehdy, pokud zůstanou sklíčka, tlačítka a pouzdro neporušené. 
2.  Hodinky nejsou potápěčské hodinky a neměly by se používat při potápění. 
3.  Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou. 

4.  Odolnost proti nárazu je označená na displeji nebo na zadní straně pouzdra. Hodinky jsou 
konstruované tak, aby prošly testem ISO na odolnost proti nárazu. Nicméně, je třeba dávat pozor, 
abyste se vyhnuli poškození krystalu/sklíčka. 

 

BATERIE 
 
Timex důrazně doporučuje, aby baterie vyměňoval prodejce nebo klenotník. Typ baterie je označený vzadu na pouzdře. 
Je-li na hodinkách, stiskněte po výměně baterie resetovací tlačítko. Odhady životnosti baterie jsou založené na určitých 
předpokladech s ohledem na použití; životnost baterie se může lišit v závislosti na skutečném používání. 
 
NELIKVIDUJTE BATERIE V OHNI. NEDOBÍJEJTE. VOLNÉ BATERIE UCHOVÁVEJTE STRANOU OD DĚTÍ. 


