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STOPKY 

 

PODSVÍCENÍ 

 

DUÁLNÍ ČAS 

 

BUDÍK 

 

KALENDÁ Ř NA 100 LET 

 

ZVUKOVÁ SIGNALIZACE 

 

VODOTĚSNÝ DO 100M 

 

BATERIE (CR2025) 

 

UPOZORNĚNÍ 

1. Nepokoušejte se z hodinek sundat sklíčko ani zadní krytku. 

2. Nemačkejte tlačítka pod vodou. 

3. Pokud se v hodinkách objeví stopy vlhkosti, předejte je co nejdříve Vašemu prodejci. Může dojít ke 
korozi kovových částí. 

4. Hodinky jsou určeny k běžnému používání, nejsou odolné proti silným otřesům (hrubému zacházení) a 
pádům. 

5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám. 

6. Hodinky čistěte pouze měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, mohlo 
by dojít k poškození plastových částí. 

7. Hodinky nevystavujte působení elektromagnetického pole nebo statické elektřiny. 
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TLA ČÍTKA 

V manuálu se používají pro označení tlačítek níže uvedená písmena. 

 

A – Reset 

B – Režim 

C – Podsvícení 

D – Start / Stop 

 

 

DISPLEJ 

 

1 – Ukazatel dne v týdnu 

2 – Hodiny 

3 – Vteřiny 

4 – Datum 

5 – Minuty 
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REŽIMY 

Pro změnu režimu slouží tlačítko B. Režimy se přepínají v následujícím pořadí: aktuální čas – budík – stopky – 
duální čas 

A. REŽIM PRO ZOBRAZENÍ ČASU 

• 12/24 hodinový formát 

Zobrazované údaje: 

• hodiny – minuty – vteřiny, den v týdnu, datum 

• Kalendář na 100 let (2000-2099) 

 

B. BUDÍK 

• Je třeba zadat čas signalizace 

• Ke zvukové signalizaci dochází každý den v nastaveném čase 

 

C. STOPKY 

• Jednotka: 1/100 vteřiny 

• Rozsah měření: 0´00´´00 – 23:59´59´´ 

 

D. DUÁLNÍ ČAS 

• Zobrazení druhé časové zóny 
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PODSVÍCENÍ 

• Elektro-luminiscenční podsvětlení umožňuje snadné čtení údajů ve tmě. 

ZAPNUTÍ 

Tuto funkci lze použít v jakémkoliv režimu. Pro podsvícení displeje stiskněte tlačítko „C“. Podsvícení 
displeje trvá přibližně 3 vteřiny. 

 

 

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIM Ů 

A. ZOBRAZENÍ ČASU 

12/24 HODINOVÝ FORMÁT ČASU 

• V režimu času stiskněte pro změnu formátu tlačítko A. 

 

KALENDÁ Ř 

• V režimu času přidržte pro zobrazení kalendáře tlačítko D. Kalendář ukazuje aktuální rok, měsíc a den 

 

NASTAVENÍ ČASU A DATA 

1. V režimu pro zobrazení času přidržte tlačítko A, dokud se nerozblikají vteřiny (blikání znamená, že lze 
hodnotu změnit). 

 

2. Pro vynulování stiskněte tlačítko D. 
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3. Pro uložení a přechod k nastavení dalšího parametru stiskněte tlačítko B. 

 

4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte. 

 

5. Postupujte stejně jako v bodě 3 a 4, dokud nenastavíte všechny parametry. Parametry se přepínají 
v tomto pořadí: vteřiny – hodiny – minuty – rok – měsíc – den 

6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A (den v týdnu se nastaví automaticky podle nastaveného 
kalendářního roku, měsíce a dne). 

B. BUDÍK 

V režimu budíku stiskněte pro zapnutí/vypnutí budíku a zvukových signalizací tlačítko D. Funkce se 
přepínají v tomto pořadí: 

budík a zvukové signalizace (vypnuto) – budík (zapnuto) – zvukové signalizace (zapnuto) – budík a 
zvukové signalizace (zapnuto) 

 

NASTAVENÍ BUDÍKU 

1. Po stisknutí tlačítka A v režimu budíku se rozbliká číslo představující hodiny (blikání znamená, že lze 
hodnotu změnit). 

 

2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte. 
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3. Pro přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B. 

 

4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte. 

 

5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A. 

 

C. STOPKY 

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU 

 

1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D. 

 

2. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko D ještě jednou. 

 

3. Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko A. 

  

 MĚŘENÍ MEZI ČASU 
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1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D. 

 

2. Pro zaznamenání a zobrazení mezičasu stiskněte tlačítko A. Měření času se tím nezastaví a bude 
automaticky pokračovat. 

 

3. Pro návrat zpět na stopky stiskněte tlačítko A. 

 

4. Pro zaznamenání dalších mezičasů postupujte stejně jako v bodech 2 a 3. 

5. Pro zastavení stopek stiskněte tlačítko D.  

 

D. DUÁLNÍ ČAS 

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU 

1. Po stisknutí tlačítka A v režimu duálního času se rozbliká ukazatel hodin (pokud parametr bliká, lze 
nastavit jeho hodnotu). 

 

2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte. 

 

3. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko B. 
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4. Stiskněte tlačítko D (jedno stisknutí = posun o třicet minut). 

 

5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A. 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
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v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 


