
 

ZOBRAZENÍ: 

Všechny hodinky Swatch 

A: Minutový sčítač (60 minut) 

A1: 5minuotvý sčítač (60 minut) 

A2: Minutový sčítač (30 minut) 

B: Vteřinový sčítač 

C: 1/10vteřinový sčítač 

C1: 1/2minutový sčítač 

C2: 6minutový sčítač (6 hodin) 

D: Tlačítko 

E: Korunka 

F: Tlačítko 

G: Hodinová ručka 

H: Vteřinová ručka 

I: Minutová ručka 

J: Funkce osvětlení 

 

NASTAVENÍ ČASU: 

A: Normální pozice korunky 

C: Pozice pro nastavení času 

Za účelem nastavení času vytáhněte korunku do pozice C a otáčejte po nebo proti směru 

hodinových ruček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A. 

 

DATUM: 

Za účelem nastavení data vytáhněte korunku do pozice B a otáčejte proti směru hodinových 

ruček. Po dokončení nastavení korunku zamáčkněte zpět do pozice A. 

 

REŽIM ČASOMÍRY: 

Stisknutím… 

1. horního tlačítka spustíte chronograf. 

2. horního tlačítka podruhé se zobrazí uplynulý čas. 

3. dolního tlačítka chronograf resetujete. 

 

Retrográdní funkce: měření je omezeno na 2 hodiny. 

 

 

 

 



 

MĚŘENÍ MEZIČASU: 

Funkce není dostupná pro modely chrono automatic 

Stisknutím… 

1. horního tlačítka spustíte chronograf. 

2. dolního tlačítka podruhé se zobrazí mezičas. 

3. podruhé bude měření pokračovat (poslední dva kroky lze libovolně opakovat, pokud si 

přejet zobrazit mezičas, zatímco chronograf dále měří). 

4. horního tlačítka měření ukončíte. 

5. dolního tlačítka chronograf resetujete. 

 

FUNKCE DALŠÍHO MĚŘENÍ:  

Stisknutím… 

1. horního tlačítka spustíte měření. 

2. stiskněte horní tlačítko k přečtení prvního času. 

3. stisknutím horního tlačítka restartujte chronograf. 

4. stiskněte horní tlačítko k přečtení dalšího času (tyto dva kroky lze libovolně 

opakovat). 

5. resetujte stisknutím dolního tlačítka. 

 

TACHYMETR: 

Měří rychlost na 100 nebo 1000 metrů. 

1. Stiskněte horní tlačítko v okamžiku zahájení události, jejíž rychlost si přejete měřit. 

2. Opět stiskněte po absolvování 100 nebo 1000 metrů. Přečtěte rychlost indikovanou 

60vteřinovým sčítačem (u retrográdní funkce: na 30vteřinovém sčítači) na 

tachymetrické stupnici (km/h = kph) 

3. Resetujte stisknutím dolního tlačítka. 

 

OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ: 

Funkce není dostupná pro modely chrono automatic. 

 

Opětovné nastavení chronografu (např. po výměně baterie nebo prudkém nárazu) 

1. Vytáhněte korunku do pozice B. 

2. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin. 

3. Stisknutím dolního tlačítka nastavte vteřinovou ručku na pozici 12 hodin. 

4. Vytáhněte korunku do pozice C. 

5. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 12 hodin. 

 

 

 

 



 

Irony Chrono Medium a Retrograde 

 

1. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku minutového sčítače na pozici 12 hodin 

(Retrograde: pozice 0). 

2. Vytáhněte korunku do pozice C. 

3. Stisknutím horního tlačítka nastavte ručku vteřinového sčítače na pozici 12 hodin 

(Retrograde: 3 hodiny). 

4. Stisknutím dolního tlačítka nastavte ručku 1/10vteřinového sčítače na pozici 12 hodin 

(Retrograde: nastavte na 1/2minutovém sčítači pozici 0). 

 

 

OPĚTOVNÉ NASTAVENÍ: 

 

Opětovné nastavení chronografu (např. po výměně baterie nebo prudkém nárazu) 

Stiskněte… 

1. P1+P2 zároveň, dokud A, B a C nedokončí celý cyklus 

2. P2. A dokončí celý cyklus. 

3. P1, aby se došlo k zarovnání A. 

4. Opět P2 a B dokončí celý cyklus. 

5. P1, aby se došlo k zarovnání B. 

6. Opět P2 a C dokončí celý cyklus. 

7. P1, aby se došlo k zarovnání C. 

8. Zároveň P1+P2 k dokončení procesu nastavení. Hodinky zareagují oběhnutím ruček 

na všech sčítačích. 

Pokud nedojde ke stisknutí P1+P2 do 5 vteřin, hodinky provedou výše uvedenou 

operaci automaticky. 

 

 

INSTRUKCE K DOPLŇKOVÝM FUNKCÍM: 

FUNKCE SCUBA 

UPLYNULÝ ČAS 

 

Použití nastavovacího prstence 

K nastavení času zahájení a trvání aktivity. 

Zarovnejte značku na nastavovacím prstenci s minutovou ručkou. Měření započne v čas 

indikovaný značkou. Uplynulý čas je indikován minutovou ručkou, ukazující na číslici na 

nastavovacím prstenci.  

 

UPOZORNĚNÍ: POZOR: Scuba nejsou profesionální potápěčské hodinky. 

 

 

 

 



 

 

 

LIKVIDACE HODINEK A BATERIÍ  

VŠECHNY MODELY CHRONO 

 

VÝMĚNA BATERIE 

DŮLEŽITÉ: 

Při výměně baterie dbejte na to, abyste nepoškodili (+) svorku, která se nachází na boční 

straně. (-) svorka se nachází na spodní straně. 

 

AUTOMATICKÝ NÁTAH 

Vyrobeno ve Švýcarsku, 15 kamenů 

Hodinky Swatch Irony Chrono Automatic jsou poháněny energií z pohybů nositele. 

V případě, že nejsou nošeny, fungují až přibližně 46 hodin. Čas od času ovšem mohou 

potřebovat opětovně nastavit. Pokud vyžadují jakékoli nastavení pravidelně, vezměte je ke 

svému hodináři a nechte si je nastavit na svůj osobní rytmus. 


