2. Režim POTÁPANIE

9. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

5. Režim DUÁLNY ČAS

Režim presného času

APNOE POČÍTAČ
STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Presný čas
Režim potápania
(Displej presného času)

Ikona
hĺbkového
alarmu

Režim Duálneho času

Váš OMR1 predstavuje režim na úsporu energie,
ktorý zabráni vybitiu batérie.
Musíte ho preto aktivovať stlačením ľubovoľného
tlačidla na dlhšie ako 5 sekúnd.

Max.
hĺbka

- Na týchto hodinách je k dispozícii režim duálneho času, ktorý
používateľovi ukazuje druhý čas, keď používateľ cestuje do zámoria.
Doba
ponorenia

Režim potápania
(Displej max. hĺbky)

PRIRADENIE TLAČIDIEL

Režim potápania
(Displej času potápania)

Režim potápania
- Režim potápania sa aktivuje automaticky po ponorení používateľa, po
dosiahnutí hĺbky vody približne 1,5 m.

Režim presného času

Tlačidlo režimu (M)
- Na voľbu režimu Presný čas, Záznam ponorenia, Časomer,
Odpočítavanie a Režim s dvojitým časom.
- Ak podržíte stlačené, aktivuje sa režim Nastavenie.

- Po zobrazení režimu potápania sa zobrazia nasledujúce informácie:
1) Aktuálna hĺbka ponorenia.
2 Aktuálna teplota vody.
3) Indikátor stavu ponorenia.
4) Doba ponorenia.
5) Displej presného času (Voliteľné)
6) Maximálna hĺbka

3. Režim ČASOMER

Tlačidlo Nahor/Štart/Stop (U)
- Na zmenu hodnoty nastavenia alebo na zvýšenie nastavenej hodnoty
v režime nastavenia.
- Na aktiváciu funkcie „štart“ alebo „stop“ v rámci režimu časomeru alebo
odpočítavania.
- Na zmenu displeja funkcie pri ponáraní v režime presného času.
- Na voľbu záznamu potápania v režime záznamu ponorenia.
Tlačidlo Nadol/Reset (D)
- Na zobrazenie Denného alarmu.
- Na zmenu nastavenia hodnoty alebo zníženie nastavenej hodnoty
v režime nastavovania.
- Na vymazanie hodnoty v rámci funkcie časomera alebo odpočítavania.
- Na voľbu záznamu potápania v režime záznamu ponorenia.
Tlačidlo EL (EL)
- Ak tlačidlo (EL) podržíte stlačené 2 sekundy, aktivuje sa alebo sa vypne
automatické podsvietenie displeja.
- Na zapnutie podsvietenia na približne 3 sekundy.
Auto Backlight (automatické podsvietenie)
- Keď ja automatické podsvietenie nastavené na On (zapnuté), po
stlačení tlačidla sa EL podsvietenie zapne automaticky na 3 sekundy.
POZNÁMKA: Hlavné úkony s tlačidlami sú zhrnuté v odsekoch vyššie,
prečítajte si však aj nasledujúce kapitoly, kde nájdete podrobný opis.

1. Režim HODINY

Displej s hodinami, minútami, sekundami
Displej dátumu s mesiacom a dňom
Automatický kalendár od 2000 do 2099
12/24 hodinový formát
Displej mesiac/deň alebo deň/mesiac
Signál celej hodiny
Každodenný alarm
Displej s teplotou

Režim časomera

AKTIVUJTE SVOJ OMR1

DISPLEJ

-

Aktuálna hĺbka
vody

Aktuálna teplota
vody

Hodiny

Minúty

Sekundy

1/100 sekundy
Časomer

Režim časomera
- Tieto hodinky majú k dispozícii funkciu stopiek, ktorá meria uplynulý čas
a aktuálny časový úsek.
- Kapacita merania časomera:
- Rozlíšenie merania: 1/100 sekundy
- Rozsah merania: 99 hodín, 59 minút a 59,99 sekundy.
Ako používať časomer
- Po zvolení displeja časomera stlačte tlačidlo (U), čím sa spustí časomer.
Opätovným stlačením tlačidla (U) sa stopky zastavia.
- Ak počas činnosti časomera stlačíte tlačidlo (D), displej odpočítavania sa
zastaví a ukazuje časový úsek.

Ako nastaviť duálny čas
- Ak chcete zvoliť nastavenie displeja, podržte v režime displeja duálneho
režimu tlačidlo (M) 2 sekundy, začne blikať číslica „Minúty“.
- Na displeji nastavenia stlačte tlačidlo (M), aby sa blikanie presunulo na
nasledujúcu schému a aby ste mohli zvoliť rôzne nastavenia.
- Keď bliká číslica „Hodiny“ alebo „Minúty“, stlačte tlačidlo (U) alebo (D), aby
ste číslo zvýšili alebo znížili (ak tlačidlo podržíte, zvýšite rýchlosť zmeny).
- Po ukončení nastavenia podržte tlačidlo (M) 2 sekundy, čím displej
nastavenia ukončíte. Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, hodiny
režim nastavenia ukončia automaticky.

6. Režim NASTAVENIE
Ako nastaviť hodinky
- Displej nastavenia zvolíte podržaním tlačidla (M) na 2 sekundy v režime
aktuálneho času, potom začne blikať číslica „Sekundy“.
- S displejom nastavenia stlačte tlačidlo (M), aby sa blikanie presunulo na
nasledujúcu schému, aby ste mohli zvoliť rôzne nastavenia.
- Počas blikania jedného z nastavení (okrem sekúnd) stláčaním tlačidla (U)
alebo (D) zvýšte alebo znížte číslo/zmeňte nastavenie (ak tlačidlo
podržíte, zvýšite rýchlosť zmeny).
- Keď začne blikať číslice sekúnd, stlačením tlačidiel (U) alebo (D) ich
zresetujete na nulu.
- Keď je zapnuté pípanie (tón tlačidla), pri každom stlačení tlačidla sa ozve
pípnutie.
- Ak je zapnutý signál uplynutia celej hodiny (zvuk celej hodiny) ( ), hodiny
pípnu každú hodinu.
- Po ukončení nastavenia podržte tlačidlo (M) stlačené 2 sekundy, čím
sa displej nastavenia zatvorí. Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne
tlačidlo, hodiny ukončia režim nastavenia automaticky.

7. ZAREGISTRUJTE SVOJ VÝROBOK
Zaregistrovaním svojho výrobku umožníte spoločnosti Omer posielať
vám emailové správy o aktualizácii hodiniek a aktivovať záruku.
Informácie nájdete na internetovej stránke www-omer-sub.com.
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4. Režim ODPOČÍTAVANIE ČASU
cieľový čas
(sekundy)

Kontakty USB
kábla

cieľový čas
(hodiny, minúty)
Zadná strana

- Rozlíšenie: 1/100 sekundy
- Rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59,99 sekúnd
- Funkcia zdvojeného času
Režim odpočítavania času
-

Rozlíšenie: 1 sekunda
Rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59,99 sekúnd
Pípnutie každú minútu počas posledných 10 minút
Pípnutie každých 10 sekúnd počas poslednej minúty
Pípnutie každú sekundu počas posledných 5 sekúnd
Pípanie počas 30 sekúnd pri odpočítavaní na nulu

Režim potápania
- Možnosť voľby potápania v mori alebo v jazere
- Automatická aktivácia(vypnutie režimu potápania pri vynorení
alebo pri vynorení na dĺbku 1,5 m vody.
- Displej s dobou potopenia, hĺbkou, miestom potápania, presným
časom, maximálnou hĺbkou a teplotou vody
- Jednotka hĺbky: voľba metre alebo stopy
- Rozlíšenie hĺbky: 0,1 m/0,328 ft
- Maximálna hĺbka: 100 m /328 ft
- Automatický záznam ponorenia v pamäti
Teplotný displej
- Jednotka: voľba °C / °F
- Rozlíšenie: 1 °C /1 °F
- Rozsah: -10 °C až +60 °C / 14°F až 140 °F
Režim vyvolania ponorenia
- Maximálna 199 záznamov, ktoré sa dajú zaznamenať a vyvolať
- Každý záznam o ponorení obsahuje:
Číslo záznamu
Čas a dátum štartu
Dobu ponorenia
Maximálnu hĺbku ponorenia
Minimálnu teplotu vody
Indikáciu miesta ponorenia
- Funkcia vymazania aktuálneho/predchádzajúceho/všetkých
záznamov
Batéria
Typ:
Rozmery:
Prevádzková teplota:
Kód:

Nabíjateľná s lítiovými iónmi
20 x 3 mm
-20 °C až 50 °C
PD2032 3

10. ZÁRUKA
Spoločnosť Omer ručí za to, že na výrobkoch nie sú materiálové ani
výrobné chyby a poskytuje záruku na dobu dvoch rokov od dátumu
nákupu na výrobky kúpené v krajinách EÚ a na dobu jedného roka na
výrobky kúpené mimo EÚ. Počas tejto doby spoločnosť Omer podľa
vlastného uváženia opraví alebo nahradí komponenty, na ktorých
by sa vyskytli poruchy pri bežnom používaní. Takéto opravy alebo
náhrady budú bezplatné v rozsahu nákladov na náhradné diely a prácu.
Okrem toho si spoločnosť Omer vyhradzuje právo odmietnuť nárok na
záručnú opravu v prípade reklamácií výrobkov, ktoré boli získané alebo
používané v rozpore so zákonmi nejakej krajiny.

Kompletné príručky na obsluhu v rôznych
jazykoch nájdete na internetovej stránke:
Režim časomeru odpočítavania
času

www.omersub.com

