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Hodinky «Navigator»
Návod k použití 

135_CS /  08 .06

Zobrazení a funkce
Číselník se zobrazením 12 hodin, pevný 
  Číselník se zobrazením 24 hodin, pevný
  Číselník zobrazující časová pásma, pohyblivý 
  Hodinová ručka 
 Minutová ručka 
 Vteřinová ručka
Korunka může být umístěna ve 3 polohách (7): 
I  Poloha pro ruční natažení (vyšroubovaná*, nevysunutá) 
II  Poloha pro nastavení zobrazení 24 hodin (vyšroubovaná*, napůl vysunutá) 
III  Poloha pro nastavení přesného času (vyšroubovaná*, zcela vysunutá)

Modely se šroubovací korunkou:
IA výchozí poloha (zašroubovaná, není vysunutá)
IB poloha pro natažení hodinek (vyšroubovaná, není vysunutá)
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Poděkování
Gratulujeme vám k výběru hodinek zn. TISSOT®, jedné z nejznámějších 
švýcarských značek na světě. 
Kromě vybavení automatickým mechanismem se vyznačují pečlivým 
složením a použitím velmi kvalitních materiálů a součástí. Vaše hodinky jsou 
nárazuvzdorné, odolné vůči teplotním změnám, vodotěsné a prachotěsné.  
Kromě tradičního zobrazení hodin, minut a vteřin nabízejí vaše hodinky ještě 
další funkci, kterou ocení hlavně cestovatelé, a to zobrazení času v hlavních 
metropolích všech 24 časových pásem. Pro zjištění přesného času ve 
kterékoli části světa vám tak stačí podívat se na hodinky.
Aby vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme vám pečlivě 
dodržovat následující pokyny.

Funkce
Vaše hodinky jsou vybaveny třemi různými číselníky uspořádanými zevnějšku 
směrem dovnitř.
– Číselník zobrazující 12 hodin (1): pomocí hodinové, minutové a vteřinové 

ručky můžete číst přesný čas tradičním způsobem.
– Číselník zobrazující 24 hodin (2) je také pevný: tento číselník zobrazuje čas 

celého dne rozdělený do 24 hodin. Pomocí tohoto číselníku můžete zjistit 
čas na celém světě: ihned se dozvíte, kolik hodin je v New Yorku, v Tokiu 
nebo v Bombaji.

– Číselník s časovými pásmy (3) : tento číselník je rozdělen do 24 časových 
pásem. Takže je v něm zobrazeno všech 24 hodin. Ke každému časovému 
pásmu je přidruženo jedno důležité město, které se v něm nachází*. 
Protože počet minut je v časovém údaji ve všech pásmech stejný, zjistíte 
jejich počet na číselníku se zobrazením 12 hodin (1).

* Mapa časových pásem, kterou naleznete na konci této příručky, obsahuje 
regiony, v nichž se nacházejí tato města. V následujících zemích se místní 
čas liší oproti oficiálnímu času příslušného časového pásma o půl hodiny: 
Írán, Afghánistán, Indie, Nepál, Barma, Singapur, jižní území Austrálie, Jižní 
Austrálie, New Foundland a západní Malajsie.

Použití/nastavení
Modely se šroubovací korunkou
Aby vaše hodinky lépe těsnily jsou některé modely vybaveny šroubovací 
korunkou. Před nastavením přesného času nebo před nastavením různých 
časových pásem je nutné vyšroubovat korunku do polohy IB a vysunout ji do 
polohy II nebo III.
Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, 
aby přístroj zůstal vodotěsný.

Natažení hodinek
Korunka musí být v poloze I/IB, nevysunutá.
Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. 
Pro znovuuvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček 
(doprava), nebo naklonit několikrát hodinky na stranu. Aby hodinky šly 
déle než 42 hodin, je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček. Během 
nošení hodinek je automatické zařízení natáhne při každém pohybu vašeho 
zápěstí.

Jak správně nastavit vaše hodinky pro celosvětový čas
Vaše hodinky s celosvětovým časem jsou nastaveny správně, pokud místní 
čas odpovídá vašemu časovému pásmu. Proto je potřeba synchronizovat 
zobrazení časových pásem (3) se zobrazením 24 hodin (2).

1. Hodinky nastavíte opatrným vysunutím korunky do polohy III. Vteřinová 
ručka (6) se zastaví. Otočte korunkou doprava nebo doleva, čímž 
nastavíte ručky na místní čas. 

 Před tím, než zatlačíte korunku zpět do polohy I, můžete synchronizovat 
vteřinové ručky s oficiálním časovým signálem.

 Synchronizace vašich hodinek
 Pro synchronizaci vteřinové ručky (6) se zvukovým signálem (rádio/TV/

Internet) vysuňte korunku do polohy III . Vteřinová ručka se zastaví. Při 
zaznění zvukového signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy I (a 
pokud máte model se šroubovací korunkou, také ji zašroubujte).

2. Nastavte zobrazení časových pásem vysunutím korunky do polohy II. 
Jejím otáčením doprava můžete sladit příslušné město vašeho časového 
pásma (3) s místním časem na zobrazení 24 hodin (2). Vaše hodinky 
s celosvětovým časem jsou nyní nastaveny správně. Na zobrazení 24 
hodin (2) můžete zjistit čas v celém světě.

 Příklad (viz obrázek):
 Pokud vaše hodinky zobrazují místní čas v New Yorku (10 h 00), vidíte, že 

v místě (2) je uvedeno, že v Los Angeles je právě 7 h 00 a v Paříži 16 h 00.

Péče a údržba
Doporučovali bychom, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým 
hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro řemínek). Jestliže hodinky 
přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte 
zcela uschnout.
Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům 
teploty a vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti 
silného magnetického pole. 
Abyste z našich služeb podpory získali maximální užitek a aby vaše záruka 
byla aktuální, zůstaňte prosím v kontaktu s některým z oficiálních zástupců 
či maloobchodních prodejců značky TISSOT®.
Velmi jemný a propracovaný mechanismus vašich hodinek TISSOT® vám 
zajistí bezproblémové používání hodinek po dlouhá léta za předpokladu, že 
se o ně budete náležitě starat. I tak vám doporučujeme nechat si hodinky 
zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným zástupcem zn. TISSOT®.


