
PÁNSKÉ HODINKY LED FORMULA F1  

MODEL: ZG5 

NÁVOD K POUŽITÍ  

Děkujeme, že jste si zakoupili sportovní hodinky F1.  

Před použitím výrobku si přečtěte tuto příručku  

a uschovejte jej pro budoucí použití.  

1. Obecné informace  

Absolutní hit - LED binární hodinky zaujmou ostatní a udělají je úžasnými  

dojem. Skvělý dárek pro každého milovníka dvou a čtyř kol.  

Vlastnosti produktu:  

• Úžasný design, styl a elegance jej odlišují od davu podobných.  

• Čas je zobrazen diskrétně: s kódem zobrazeným na  

dva číselníky: otáčkoměr a rychloměr.  

• Díky vestavěnému LED podsvícení bude čas dokonale viditelný  

také v noci.  

• Pás vyrobený z nejkvalitnější gumy, zapnutý snadno použitelným zipem.  

• Hodinky mají velmi energeticky úspornou elektroniku - vydrží dlouho  

není třeba měnit přiloženou baterii.  

• Integrované zobrazení aktuálního data.  

• Barva pásu: černá  

• Rozměry hodinek (bez řemínku): 40 mm x 39 mm  

2. Sledujte nastavení  

Ve výše uvedeném příkladu ukazuje ciferník 6:14.  

Tlačítko A vybírá provozní režim hodinek: zobrazení času -> zobrazení data -> zobrazení 

dne 

týden. Chcete-li hodinky zapnout, podržte toto tlačítko, dokud se nerozsvítí displej.  

Tlačítko B se používá pro vstup do režimu nastavení hodinek.  

1. Stiskněte posunovač B, číselník hodin začne blikat, nastavte správnou hodinu  

tlačítko A.  

2. Stiskněte tlačítko B, minutový číselník začne blikat, nastavte požadovanou minutu 

tlačítkem A.  



3. Stiskněte tlačítko B, zobrazí se slovo „datum“ a číselník měsíce začne blikat, 

nastaveno 

odpovídající měsíc tlačítkem A.  

4. Stiskněte tlačítko B, denní číselník bude blikat, nastavte správný den v měsíci  

tlačítko A.  

5. Stiskněte tlačítko B, zobrazí se „ týden“ a velký číselník začne blikat  

příslušný den v týdnu tlačítkem A.  

6. Stiskněte tlačítko B a pomocí tlačítka A nastavte intenzitu osvětlení ciferníku.  

7. Stisknutím tlačítka B opustíte režim nastavení nebo počkáte několik sekund - 

samotné hodinky  

opustí režim nastavení.  

3. Poznámky a bezpečnostní opatření  

• 

Nestlačujte klávesy, když máte mokré prsty, když jste pod vodou nebo jste velcí  

déšť, protože to může vést k vniknutí vody do elektrických obvodů  

zařízení.  

• 

Chraňte před nadměrným tlakem, nárazy, prachem, změnami teploty nebo vlhkostí. 

Nikdy 

nevystavujte zařízení delší dobu přímému světlu  

sluneční. V opačném případě může dojít k poruše.  

• 

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.  

 


