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 STOPKY OLYMPIA  řada  90029–32, 90080   Návod k použití        
Výchozí režim hodin: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)  
                                      Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu. 

Tlačítko B: Měsíc, Datum, den týdne. Tlačítko C: čas buzení (hodinu a minutu). Tlačítko A: stopky  
 
U modelů 90029 a 90030 je na přední straně pouzdra navíc kompas (určování světových stran a azimutu) a na zadní straně analogový  

ručkový teploměr (orientační měření teploty okolního prostředí)  
             

                                                                                   
Nastavení hodin(z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením tlač.A:  
1x stopky, 2x nastavování budícího času, 3x nastavování času (blikají vteřiny  
tlač.B se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na další minutu 

Tlač.C postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu (a tlač.B změna 

hodnot - přidržením rychloposuv) Tlač. A - kdykoli = návrat do výchozího režimu… 

Režim CHRONOGRAF (stopky): Z výchozího režimu hodin tlač.A 1x  
      Start/stop : tlačítko B spustí  kumulativním čítání s rozlišením 1/100 sec. 
      Split=mezičas: Při spuštěném čítání stačit tlačítko C, na displeji je možno odečíst čas aniž by bylo 
přerušeno čítání celkového času. Pro návrat k čítanému času znovu stiskněte tlačítko C. 

Pro zastavení čítání stlačte tlačítko B. Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split 

(pokud byl v předchozím čítání změřen C tlačítkem). 

Nulování- reset : Stlačit tlačítko C po zastavení čítání. 
Nastavení ALARMU (čas buzení)  ZVONĚNÍ  Zap/Vyp 
V normálním režimu přidržením tlačítka C a současně stlačením tlačítka B znak alarmu bude zapnutý/ vypnutý. 

 
Pokyny pro uživatele:  nevodotěsné - bez označení: nesmí přijít do styku s vodou 
Doporučení:Výměnu baterie svěřte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie 
v dosahu dětí. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, pro běžné a nebo jen občasné 

použití atd. Podle intenzity používání a dle prostředí zvolte adekvátní finanční investici ( nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší 

není vždy nejpraktičtější … ) 

Záruka 24 měsíců se vztahuje na stopky (respektive na jejich výrobní vady ) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se 
uplatňuje v místě prodeje nebo 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 - poškození nevhodným používáním: 
• skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek) • řemínku nebo náramku (tahu) 

• strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost 

 
Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu  přímému slunci  nebo při vyšších teplotách  

vzduchu, může displej dočasně zčernat. Po zchladnutí se displej opět vrátí do standardního režimu… 

 

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,   servis@olympia.cz 
 

         model č.:  900….                    datum prodeje: …………… 

 

                                                         razítko a podpis prodejce …………………………………………… 

 

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

       www.rajhodinek.cz 
OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis 

hodinky, stopky, přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly 
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