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DUN159-G  série             návod  k  použití:  
          
          100m, 10ATM vodotěsnost:  déšť, sprchování, plavání, ve vodě i  pod vodou nepoužívejte tlačítka!!! 
                    

 výchozí pozice režim času: název dne, datum - po zmáčknutí S1 i údajem měsíce a roku, 
 hodiny, minuty, vteřiny, popř. info o 12/24h formátu času (A = ráno dopol. nebo P = odpol. večer) 
 
 
Přepínání mezi jednotlivými funkcemi pomocí S3 = MODE 
 
 
 
Nastavení času a datumu:  
1) Přidržet 2-3s ,,S4”- bliká údaj vteřin (obecně vždy platí, že po 30s nečinnosti se hod. vrací zpět do režimu času) 

     S1 nuluje na stávající celou minutu = slouží k nastavení přesného času 
2)  „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, roku, měsíce, datumu 
3) „S1”- změna hodnoty vybraného údaje (obecně vždy platí přidržením tlačítka rychloposun) 
4) „S4”- konec nastavování 
   
 
Nastavení a použití budíku (AL): 
1) „S4”- bliká údaj hodin buzení  
2) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin,minut,T1 nebo T2 časové pásmo 
3) „S1”- změna hodnoty vybraného údaje 
4) „S4”- konec nastavování 
5) „S1”- opakovaně zapnutí / vypnutí buzení (symbol signálu) a hodinového signálu  
(symbol zvonečku) 
 
 
Stopky (SP):                 Světlo: 1) „S2”  se 4s trváním 

 1)  „S1” – start/stop                                   (elektroluminiscenční dioda -  
 2)  „S4” – mezičas/rušení mezičasu             -  minimální spotřeba baterie)  
 3)  „S4” – nulování (pokud stopky stojí) 
             

 
 
Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití: 
1) „S3”- opakovaně: výběr režimu T2 
2) „S4”- bliká údaj hodin  
3) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin,minut 
4) „S1”- změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min) 
5) „S4”- konec nastavování 
(možno použít pro časový posun v různých světových časových pásmech nebo pro  
 letní/zimní čas v jednom časovém pásmu) 
 

                             
             Od  nás máte k dispozici několik webových adres s touto problematikou a mapami světových čas. pásem: 

                       www.astromapa.info;         www.worldtimezone.com;          www.tradenet.cz;            www.wikipedia.org 
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Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. 
V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové Silver Oxid nebo Lithium  
baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. 
  

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 byly 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. 
 
Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.  Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným 
záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo 
provoz  nebo  pro opravy po záruční době)   

 
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením: 
� Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ….) 
� Vady způsobené neodborným zásahem 
� Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení) 
� Vady způsobené použitím nekvalitní baterie 
 

   upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej        
                        dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C! 
 
                    Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená. 
 
              Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí 
 
 
 
 
 
 
 

              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, GOLFMETRYvše pod naší privátní 
ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény: 

 
      

    
 
 
 

                                  www.rajhodinek.cz  
 

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

 

značka   :  DUNLOP  
 
model č. :  DUN159-G ……….                                                                                                   datum prodeje :  

 
 
razítko a podpis prodejce : ……………………………………………………. 


