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Köszönjük, hogy Timex órát választott!
TANÁCSOK A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN
A Timex sportórák vízállóak mégis tudnunk kell ez mit jelent. Visszatérő kérdés az óravásárlók és a sportóra használók világában az órán feltüntetett
vízállóság értelmezése.
A vízállóságot méter jelzéssel tünteti fel minden óragyártó az óra számlapján, tokozatán vagy hátlapján a WR (water Resistant) betűket követően. Fontos tudni,
hogy a méter jelölés nem a merülési mélységre vonatkozik, hanem egy nemzetközi, ISO2281 (International Organization for Standardization) szabvány
szerinti besorolást jelöl.
Ez a szabvány az óra adott időegység alatt, adott hőmérséklet mellett, meghatározott mélységbe történő merítése alkalmával tanúsított vízállóságára utal.
Ez alapján értelmezzük a jelöléseket:
 Ha nincs jelölés: Csak pormentes környezetben használható, vízzel nem érintkezhet
 30M WR30: Fröccsenő víz ellen védett, víz alá tartani vagy meríteni nem lehet
 50M WR50:úszásra, vitorlázásra, Vizi sportokra alkalmas
 100M WR100: búvárpipás könnyűbúvárkodásra alkalmas
 200M WR200: Könnyűbúvárkodásra alkalmas de nem mély merülésekhez
Búvárkodásra alkalmas órák a fentiektől eltérő ISO minősítés szerint kerülnek besorolásra.
 A vízállóság megőrzéséhez ne nyomkodja a gombokat víz alatt!
 Vigyázzon a számlap és a tok sértetlenségére!
 Ha az órát sós vízben használják, utána tiszta vízzel öblítsék le.
 Szaunában ne használjon órát!
 szakszervizben cseréltessen elemet, ahol garantálják a vízállóságot
 évente ellenőriztesse a tömítő gyűrűk állapotát, szükség esetén cseréltesse szakszervizben.
 Az elemcsere előtt ne felejtse el feljegyezni az összes megtartandó köridőt, mivel az elemcsere során a memória kiürül. CSAK AZ ÓRA
HÁTLAPJÁN FELTÜNTETETT ELEMTÍPUST HASZNÁLJA ÉS AZ ELEMCSERÉT ÓRÁS SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE EL!!!
 FONTOS: ELEMCSERÉT KÖVETŐEN AZ ÓRÁS SZAKEMBER ÉRINTSE MEG AZ „AC” KAPCSOLÁSI BLOKKOT ÉS AZ ELEM
TETEJÉT (+) FÉMCSIPESSZEL 2 MÁSODPERCEN ÁT AZ ÓRA ÚJRA ÁLLÍTÁSÁHOZ! FIGYELEM! A kimerült elemet ne dobja tűzbe és ne
próbálkozzon újratöltésével. Az elemet tartsa távol a gyermekektől!
ÁLTALÁNOS ISMERETEK
Az AUTOMATA ÓRA: szerkezete mechanikus, szabad horgany gátszerkezettel és automatikus felhúzással működik. Az óra automatán jár, és ha
mindennap viselik, nem igényel felhúzást. A Timex automata órákon van járattartalék mutató (power reserve), ha a járattartalék mutató alacsony (low),
akkor kell csak az órát felhúzni. A normál működéshez legalább 8 óra aktív kézmozgás szükséges. Az automata óra elemből nyerhető energiát nem
igényel. Az automata szerkezetű órák pontatlanabbak a kvarcszerkezetű óráknál (elfogadott érték gyártótól függetlenül +-0,5 perc/nap).
A CHRONOGRAF ÓRA: a stopperes óra szinonimája. Ezzel a funkcióval bármilyen sporttevékenység idejét tudja mérni akár 24 órán keresztül is.
Indítani, megállítani, nullázni tud adott gomb megnyomásával.
PERPATUEL CALENDAR: Ezek az órák soha sem igényelnek dátumbeállítást. A programozott dátum mindig pontos, ez egy „öröknaptár”.
INDIGLO világítás: Nyomja meg az INDIGLO gombot vagy analóg órák esetén a koronát a kék háttérvilágításhoz és az elektrolumineszkáló
technológiával kék fény ragyogja be a számlapot. US szabadalom: 4,527,096 és 4,775,964.
ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD
Tartsuk benyomva az INDIGLO feliratú gombot három másodpercig és egy rövid csippanás kíséretében majd
A számlapon megjelenő kishold jelzi, hogy átváltottunk éjszakai üzemmódra. Ilyenkor bármelyik gomb megnyomására a kívánt funkció elérése közben,
háttérvilágítással tudunk tájékozodni. Ha ki szeretnénk kapcsolni az éjszakai módot, akkor, nyomjuk meg szintén 4 másodperc hosszan az INDIGLO
gombot. Ha ezt nem tesszük, akkor automatikusan 8 óra elteltével megszűnik az éjszakai üzemmód.

Alapadatok:
Analóg kvarcszerkezet
Pontosság: max. ±15 másodperc/hó eltérés
1. MŰKÖDÉS
Az óra elindításához nyomja be a felhúzót.
2. IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Húzza ki a felhúzót, és tekerésével állítsa be a pontos időt.
Az óra elindításához nyomja vissza a felhúzót.
A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Este 7óra és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a
dátumot, valamint az időt csak az óra járásával megegyező irányban állítsa. Ebben az időtartamban
elvégzett dátum állítás, vagy idő nem megfelelő irányba való állítása szerkezeti hibát okozhat.
3. DÁTUM BEÁLLÍTÁSA
Húzza ki a felhúzót a középső állásba és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva állítsa be a napot.
A dátumos órák beállításánál ügyeljen a napszakra. Este 7óra és hajnal 2 óra közt ne állítsa át a dátumot, valamint az
időt csak az óra járásával megegyező irányban állítsa. Ebben az időtartamban elvégzett dátum állítás, vagy idő nem
megfelelő irányba való állítása szerkezeti hibát okozhat.
4.GYORS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA (csak bizonyos típusoknál)
Háromállású korona esetében húzza ki a középső állásba és tekerje az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.
Kétállású korona esetében húzza ki és az óramutató járásával megegyező irányba tekerje.
Ha a megfelelő napot beállította, a koronát nyomja vissza!
A hónapok végén ellenőrizze, hogy az óra a megfelelő napon áll, s ha nem, akkor a fenti módszerrel állítsa be.

5. KÖRGYURU
A körgyűrűt állítsa be úgy, hogy az azon található jel a kívánt időhöz kerüljön.
6. ÉBRESZTÉS (csak bizonyos típusoknál)
TURN&PULL (tekerje és húzza ki) ébresztőórák
Az ébresztési idő beállításához a gyűrű tekerésével állítsa be a kívánt időpontot.
Beállítási helyzetek:
Középső korona
Ébresztés beállítása (korona benyomva)
Dátum gyors beállítása (korona első ütközésig kihúzva)
Idő beállítása (korona második ütközésig kihúzva)
Alsó korona
Ébresztés kikapcsolva (korona benyomva)
Dátum 1-12 órás ébresztés bekapcsolva (korona elso ütközésig kihúzva)
1-59 perces ébresztés bekapcsolva (korona második ütközésig kihúzva)
7. NAP/HOLD ÓRA (csak bizonyos típusoknál)
A délelőttöt, délutánt a nap/hold kép mutatja.
Az INDIGLO® ésNight Mode INDIGLO® lásd általános ismereteknél.

