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Zobrazenie a funkcie
➊ Hodinová ručička
➋ Minútová ručička 
➌ Sekundová ručička
➍ Dátum 
➎ Deň (záleží od modelu)

Stopky:

➏ Centrálna ručička 60 sek. chronografu
➐ Počítadlo 30 min.
➑ Počítadlo 6 hod. / 12 hod. (záleží od modelu)
➒  Merač rýchlosti (záleží od modelu)
➓ Tlačidlo štart/stop pre chronograf 
 Tlačidlo pre resetovanie chronografu

Korunka má 3 polohy (12):

I  Poloha pre naťahovanie hodiniek (nevytiahnutá)
II  Poloha pre nastavenie dátumu/dňa (vyskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)
III  Poloha pre nastavenie hodín a dní v týždni (vyskrutkovaná*, polovične vytiahnutá)

Modely so skrutkovacou korunkou:
IA Základná poloha (zaskrutkovaná, nevytiahnutá)
IB Poloha na naťahovanie (vyskrutkovaná, nevytiahnutá)
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Poďakovanie
Gratulujeme vám k výberu hodiniek značky CERTINA®, jednej z najznámejších švaj-
čiarskych značiek na svete.

Svojím zložením, dizajnom a vďaka použitiu veľmi kvalitného materiálu sú vaše hodinky 
chránené proti nárazu, zmenám teploty, sú vodotesné a odolné proti prachu a naviac sú 
vybavené systémom DS (Double Security – Dvojitá bezpečnosť).

V režime stopiek môžete stopovať udalosti v dĺžke trvania až 12 hodín, pričom výsledky 
sú zobrazené s presnosťou na 1/10 sekundy.

Aby vám hodinky perfektne slúžili čo najdlhšie, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce 
inštrukcie.

Systém DS (Double Security) znamená:
– extrémnu odolnosť voči nárazom,
– extra odolné zafírové sklíčko,
– tesnenie na korunke aj na hriadeli (kľúčiku), čo zaručuje vodotesnosť aj pokiaľ je 

korunka vytiahnutá,
– zosilnené dno puzdra.

Používanie/nastavenie
Modely so skrutkovacou korunkou
Niektoré modely sú vybavené skrutkovacou korunkou, ktorá zaisťuje dokonalejšiu vodo-
tesnosť. Pred nastavením času alebo dátumu* a dňa* je potrebné vyskrutkovať korunku 
do polohy IB a potom ju vytiahnuť do polohy II alebo III.
Dôležité: Po každom nastavení treba korunku zaskrutkovať späť, inak 
hodinky nebudú vodotesné.

Naťahovanie hodiniek
Korunka musí byť v polohe I/IB -nevytiahnutá
Pokiaľ ste svoje hodinky dlhšie nepoužívali, je potrebné ich ručne natiahnuť. Pre opätovné 
uvedenie hodiniek do chodu stačí niekoľkokrát otočiť korunkou dopredu alebo nakláňať 
hodinky niekoľkokrát zo strany na stranu.Aby hodinky išli dlhšie ako 42 hodín, treba 
korunkou otočiť zhruba 32-krát (smerom dopredu).
Počas nosenia hodiniek ich automatické zariadenie natiahne pri každom pohybe vášho 
zápästia.

Nastavenie času
Opatrne vytiahnite korunku do pozície III, pričom sekundová ručička (3) sa zastaví. 
Otáčajte korunkou dopredu alebo dozadu až kým ručičky neukazujú správny čas. Ak 
ručička prejde cez číslo 12, zistíte či ukazuje noc (zmení sa dátum) alebo deň (dátum 
sa nezmení).

Synchronizácia vašich hodiniek
Pre synchronizáciu sekundovej ručičky (3) s oficiálnym časovým znamením (v rádiu či 
televízii), vytiahnite korunku do polohy III. V tejto polohe sa preruší napájanie strojčeka 
z batérie. Po zaznení časového znamenia stlačte korunku späť do polohy I. Pokiaľ máte 
model so skrutkovacou korunkou, tak ju zaskrutkujte.

Rýchle nastavenie dátumu* a dňa*
Dôležité: Dátum* a/lebo deň* nenastavujte medzi 10 hodinou večer a 
2 hodinou ráno (v hodinkách prebieha zmena dátumu).
Povytiahnite korunku do polohy II a otáčajte ju smerom dopredu, pokiaľ sa nezobrazí 
požadovaný dátum (4). Otáčaním smerom dozadu nastavíte požadovaný deň (5)*. Počas 
tejto manipulácie sa vaše hodinky nezastavia, takže nie je potrebné nastavenie času.

* V závislosti od modelu

Stopky
Režim stopiek
Pre spustenie stopiek stlačte tlačidlo Start/Stop (10). Pre zastavenie stopiek stlačte opäť 
tlačidlo Start/Stop (10). Nové stopovanie sa spustí pri ďalšom stlačení tlačidla Start/
Stop (10) (pridané časy) alebo môžu byť všetky tri ručičky stopiek (6, 7 a 8) vynulované 
tlačidlom (11). Toto tlačidlo sa používa len na vynulovanie stopiek.

Merač rýchlosti
Pomocou merača rýchlosti môžete merať rýchlosť predmetu, ktorý sa premiestňuje 
konštantnou rýchlosťou. Spustite stopky a zastavte ich až keď predmet prejde dráhu 1km. 
Ručička stopiek v tejto chvíli ukazuje na stupnici (9) rýchlosť v km/hod.

Starostlivosť a údržba
Odporúčame vám, aby ste svoje hodinky pravidelne čistili mäkkou handričkou a teplou 
mydlovou vodou (neplatí pre kožený remienok). Ak vaše hodinky prišli do styku so slanou 
vodou, opláchnite ich vlažnou vodou a nechajte ich uschnúť. 

Nenechávajte hodinky na miestach, kde sú vystavené veľkým zmenám teploty a vlhkosti, 
priamemu slnečnému žiareniu alebo v blízkosti silného magnetického poľa.

Aby ste z našich služieb podpory získali maximálny úžitok a aby vaša záruka bola aktuálna, 
zostaňte prosím v kontakte s niektorým z oficiálnych zástupcov či maloobchodných predaj-
cov značky CERTINA®.

Mechanizmus vysokej kvality vašich hodiniek CERTINA® vám pri správnej starostlivosti 
poskytne úplnú spokojnosť počas niekoľkých rokov. Odporúčame vám nechať si hodinky 
skontrolovať každé 3-4 roky autorizovaným zástupcom značky CERTINA®.


