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  Hodinky Combi ručky/digitál   55142   až 55144      Návod k použití:
  

FUNKCE:  
� základní funkci času zobrazuje ručková část 
� počítání pořadí počtu úseků  
� Vodotěsnost 10ATM  
� ERGONOMICKÝ DESIGN 
� 100= antialergické 
� Silikonový řemínek  
� Originální úchyt řemínku 
�  
Nastavení: 
1. opatrným vytažením ovládacího tlačítka – korunky se hodinky zastaví a je možno nastavit správný 

čas. Doporučujeme vytažení provézt v poloze vteřinové ručky na 12h a pak podle zdroje přesného 
času po nastavení opět zatlačením korunky hodinky spustíte. 

2. tlač. LAP  se zaznamenává počet úseků závodu nebo tréninku. Vymazání napočteného údaje 
provedete přidržením tlač. LAP 3-5s    

 

Upozornění: hodinky jsou plně funkční v rozmezí teplot od 5C do 35C . Nenechávejte je delší 
dobu v teplotách pod bodem mrazu. Vyšší teploty nad 60C mohou poškodit LCD displej a 
baterii. 
Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při používání dochází vynulování. 
V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové CR2032 Lithium 3,0V 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 
tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra a stopky 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. 
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 a dále na: 

• Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) 
• Řemínku  
• 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.:  Speedo 5514……            razítko a podpis prodejce:                                                       
                     
 datum prodeje: …………… 
 

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, více na: 

         www.rajhodinek.cz 


