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OLYMPIA CHRONOGRAF stroj Hattori-Seiko VD-53 
Hod.Olympia modely: 10110 až 10112, 70070 až 70072,  70076 až 70078  
                                              návod  k  použití: 
 

100m,10ATM vodotěsnost: déšť,sprcha,plavání,potápění na nádech 
  50m,  5ATM vodotěsnost: déšť,sprcha,plavání 
   U všech verzí hodinek, které nemají potápěčské ISO normy, platí: ve vodě i pod vodou nemačkat tlačítka!!!  
 
U NĚKTERÝCH MODELŮ je použita ZÁVITOVÁ KORUNKA = prvek na řízení ruček (korunka) se 
musí nejdříve POVOLIT otáčením proti směru hod.ruček, pak vysunout a řídit v 1.poloze datum (po 
směru hod.ruček) nebo v 2. poloze (krajní = vysunuté ale s citem, hrozí vytržení hřídele) se řídí ručky. 
                    
Nastavení času: 
1) otáčením proti směru hod.ruček zkusíme, zda není korunka na závit. Pokud ano, tak korunku povolte tak, 
    až se uvolní ze závitu (povyleze směrem ven). Pokud ne tak sami vytáhněte s citem korunku od pouzdra. 
2) vytažená řídící hřídel s korunkou má dvě polohy 
 a) v KRAJNÍ poloze (zcela VYTAŽENÁ do krajní meze) se řídí otáčením RUČKY 
 b) v „MEZIPOLOZE“ uprostřed (zkuste několikrát) se přetáčí DATUMOVKA (v této poloze není   
                zastaven čas na hodinkách) 
3) po nařízení času a datumu zatlačte korunku zpět k pouzdru, popřípadě zatlačte 
    a zároveň zašroubujte (po směru hod.ruček). JEN TAKTO budou HODINKY 
    i nadále těsnit!!! 
 

Použití STOPEK - CHRONOGRAFU:                 A 

 
- stisknutím tlačítka A spustíme stopky    MIN (STOPKY)                KORUNKA 
- kruhový terčík (umístěn v poloze 6h ) měří vteřiny            
- terčík v poloze 9h měří minuty     VTEŘINY (STOPKY)          B 
- tlač.B nám změří mezičas a opět tlač.B se vrátíme k běžícímu času            

- tlač.A se stopky zastavují             
- tlač.B při zastavených stopkách se čas vynuluje                                                                      
     a ručky stopek se vrátí na počátek = 0          

   
           24H ČASOVÝ FORMÁT 

Použití 24h času: 
Kruhový terčík na 3h informuje o aktuálním čase ve 24h formátu. Tuto informaci lze využít při cestě do jiných 
časových pásem… 
 
 
Výměna BATERIE a PŘETĚSNĚNÍ:   Pokud poklesne napětí v baterii , má vteřinka nepravidelný chod 
(zastavuje se nebo po 2-4s), hodinky se pozdí nebo se zcela zastaví. V každém případě je nutné jednou za 15-24 
měsíců baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v hodinkách, hrozí vytečení a nevratné poškození 
hodinkového strojku.  Používejte značkové baterie nebo jejich ekvivalent!!! Některé modely Olympia hodinek 
mají ZÁVITOVÁ víčka pouzdra = nejlepší utěsnění hodinek pro spotřebitele. Je však potřeba dodržet některá 
pravidla: Doporučení: Výměnu baterie v hodinkách svěřte HODINÁŘI odborníkovi, v lepším případě 
takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř.vymění těsnění na korunce, 
tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra, korunky i sklíčka a hodinky 
můžete používat jako by bylo nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a 
následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se 
je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. 
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Záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady ) při dodržení 
pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, 
že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se řádně 
vyplněným záručním listem. 
 
 
Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním: 
• skla, baterie, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) 
• řemínku nebo náramku (tahu) 
• při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost 

 
Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená. 

 
     Pozáruční servis na adrese:  Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí 

 
                   
  model č.:  OLYMPIA ……….                                                                   

datum prodeje: …………… 
 

                   
  razítko a podpis prodejce: 

 
 

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek. 
 

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu 
v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, 

STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní ČESKOU značkou 
OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény: 

 
      

    
 
 
 
 
 
 
 

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly 
(strojky, sklíčka, těsnění, stěžejky, sponky, přezky, štifty, chemie…) 

 

                                                


