2. Režim IMMERSION (POTÁPĚNÍ)
Aktuální
hloubka vody

Aktuální teplota
vody

POČÍTAČ PRO APNOE
NÁVOD K RYCHLÉMU STARTU

5. Režim DUAL TIME
(DVOJITÉHO ČASU)

Aktuální čas
Režim potápění
(Zobrazení aktuálního času)

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Režim Current Time (aktuálního času)
-

Ikona Alarm
hloubky

Displej hodin, minut a sekund
Displej měsíc, datum a den v týdnu
Automatický kalendář od roku 2000 do roku 2099
Hodinový formát 12/24
Zobrazení měsíc/datum nebo datum/měsíc
Hodinové zvonění
Denní alarm (budík)
Zobrazení teploty

Režim (Chronograph) stopek

AKTIVUJTE SVŮJ POČÍTAČ OMR1
Váš počítač OMR1 je na úsporném režimu,
aby se zabránilo vybíjení baterie. Pro jeho
aktivaci stiskněte libovolné tlačítko po
dobu delší než 5 sekund.

KÓDOVÁNÍ KLÁVES

Režim aktuálního času

Tlačítko režimu [M]
- Pro výběr mezi režimy Current Time (aktuálního asu), Dive Recall (odvolání
potápění), Chronograph  (stopek), Countdown Timer (odpočítávání) a Dual
Time (duálního asu).
- Podržet pro vstup do režimu Setting (nastavení).
Tlačítko Up/Start/Stop (nahoru/start/stop) [U]
- Pro změnu nebo zvýšení nastavené hodnoty v režimu Setting (nastavování).
- Pro aktivaci funcí “start” nebo “stop” v režimu Chronograph (stopek) nebo
Countdown Timer (odpočítávání).
- Pro změnu zobrazení sub-funkce v režimu (Current Time) aktuálního času.
- Pro výběr záznamu potápění v režimu (Dive Recall) odvolání potápění.
Tlačítko Down/Reset (dolů/reset) [D]
- Pro zobrazení denního alarmu buzení.
- Pro změnu nebo snížení nastavené hodnoty při zobrazení displeje nastavení.
- Pro vymazání hodnoty Chronograph (stopek) a Countdown Timer
(odpočítávajícího časoměřiče).
- Pro výběr záznamu potápění v režimu Dive Recall (odvolání potápění).
Tlačítko EL [EL]
- Pro nastavení automatického podsvícení mezi ON (zapnout) a OFF (vypnout)
podržte tlačítko [EL] po dobu 2 sekund.
- Pro zapnutí podsvícení EL po dobu cca 3 sekund.
Automatické podsvícení
- Je-li automatické podsvícení nastaveno na ON (zapnuto), EL posvícení se
automaticky po stisknutí jakékoli klávesy zapne po dobu 3 sekund.
POZNÁMKA: Většina klíčových operací jsou shrnuty ve výše uvedených
odstavcích, přesto si pro podrobnosti přečtěte prosím následující kapitoly
operace.

1. Režim CLOCK (HODINY)

-  Rozlišení: 1/100 sekundy
-  Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59,99 sekundy.
-  Funkce mezias

Režim Dual Time (Dvojitého času)
Režim potápění
(Zobrazení maximální
hloubky)

Režim potápění
(Zobrazení času
potápění)

Režim Dive (potápění)
- Režim Dive (potápění) se aktivuje automaticky, pokud se uživatel
ponoří a dosáhne hladinu vody přibližně do 1,5 m (4,92 ft).
- Nastaví-li se režim Dive (potápění), budou zobrazeny následující
informace:
1) Aktualní hloubka vody;
2) Aktuální teplota vody;
3) Indikátor stavu potápění;
4) Uplynulý čas potápění;
5) Displej aktuálního času (volitelný);
6) Maximální hloubka.

3. Režim CHRONOGRAPH (STOPEK)
Hodiny

Minuty

Sekundy

1/100 sekundy
Stopky

Režim Chronograph (stopek)
- Tyto hodinky obsahují i funkci stopek, která měří uplynulý čas a
aktuální mezi as.
- Měřicí kapacita stopek:
- Měřící rozlišení: 1/100 sekundy
- Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59,99 sekundy.
Jak používat stopky
- Je-li zvolen displej stopek, stiskněte tlačítko [U] pro jejich spuštění.
Pro zastavení odpočítávání stiskněte znovu [U].
- Když jsou stopky v chodu, stisknutím tlačítka [D] zmrazíte odpočítávání
na displeji a uživatel může odečíst mezi as.

4. Režim COUNTDOWN
(ODPOČÍTAVÁNÍ)
Ukazatel času
(sekundy)

Ukazatel času
(hodiny, minuty)

-  Hodinky obsahují režim duálního času, který ukazuje uživateli další čas při
cestách do zahraničí.
Jak nastavit duální čas
-  Chcete-li zvolit displej nastavení, podržte tlačítko [M] po dobu 2 vteřin v
zobrazení dualního asu, číslice “Minute”  za ne blikat.
-  Na displeji nastavení stiskněte tlačítko [M] pro posun blikajícího indikátoru
do následujícího přilehlého diagramu a zvolte mezi různými nastaveními.
-  Pokud blikají hodiny “Hour” nebo minuty “Minute”, stiskněte tlačítko [U]
nebo tlačítko [D] pro zvyšování nebo snížování čísla (podržením tlačítka
provedete změny vyšší rychlostí).
-  Po ukonení nastavení podržením tlačítka [M] po dobu 2 vteřin opustíte
displej nastavení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dou 1 minuty,
hodinky automaticky opustí displej nastavení.

6. Režim SETUP (NASTAVENÍ)
Jak nastavit hodinky

Režim Countdown Timer (odpočítavání)
-  Rozlišení: 1 sekunda
-  Měřicí rozsah: 99 hodin, 59 minut a 59 sekund.
-  Jedno pípnutí za minutu za posledních 10 minut
-  Jedno pípnutí za 10 sekund za poslední minutu
-  Jedno pípnutí za sekundu po dobu posledních 5 sekund
-  Zvukový signál trvající 30 sekund, při odpočítávání na nulu
Režim Dive (potápění)
-  Volitelná potápěčská lokalita moře nebo jezero
-  Automatická aktivace/deaktivace režimu potápění při ponoření
nebo vynoření do hloubky vody 1,5 m.
-  Displej sou asné doby potápění, hloubky, potápěčské lokality,
aktuálního asu, maximální hloubky a teploty vody
-  Jednotka hloubky: volitelné metr nebo stopa
-  Rozlišení hloubky: 0,1m / 0,328 ft
-  Maximální hloubka: 100 m / 328 stop
-  Automatická zaznamová paměť potápění
Zobrazení teploty

- Chcete-li zvolit displej nastavení, podržte tlačítko [M] po dobu 2 sekund v
režimu aktuálního asu, a číslice “Sekund” za nou blikat.
- Na displeji nastavení stiskněte tlačítko [M] pro posun blikajícího indikátoru
do následujícího přilehlého diagramu a zvolte mezi různými nastaveními.
- Když jedno z nastavení (s výjimkou sekund) bliká, stiskněte tlačítko [U]
nebo [D] pro zvýšení nebo snížení čísla / změnu nastavení (podržením
tlačítka provedete změnu vyšší rychlostí).
- Když bliká číslice sekund, stiskněte tlačítko [U] nebo [D] pro vynulování.
- Je-li “pípnutí” (tón klávesy) nastaveno na ON, bude zvukový signál vydán při
každem stisknutí tlačítka.
- V případě, že je “zvonění” (Hodinové zvonění) nastaveno na ON () budou
hodinky pípat každou hodinu.
- Po ukon ení nastavení podržením tlačítka [M] po dobu 2 vteřin opustíte
displej nastavení. Pokud nestisknete žádné tlačítko po dou 1 minuty,
hodinky  automaticky opustí displej nastavení.

-  Volitlná jednotka: °C/°F
-  Rozlišení: 1 °C/1 ° F
-  Rozsah: -10° C až   60 °C/14 °F až 140 °F

7. ZAREGISTRUJTE SI VÝROBEK

- Typ:
- Rozměry:
- Teplota použití:
- Kód:

Registrací vašeho OMR1 umožíte Omer zasílat Vám aktualizace
e-mailem a aktivovat záruku hodinek, navštivte webové stránky www.
omer-sub.com.

8. NABÍJEČKA
Kontaktní body USB
kabelu

Režim Dive Recall (odvolání potápění)
-  Maximálně může být zaznamenáno a staženo 199 záznamů.
-  Záznam potápění obsahuje:
Číslo záznamu,
Čas začátku a datum potápění,
Dobu trvání
a maximální hloubku potápění
Minimální teplotu vody
Indikaci potápěcího místa
-  Funkce odstranění aktuálních / předchozích / všech záznamů
Baterie
Dobíjecí Lithium Ion
20 x 3 mm
-20 °C až 50 °C
PD2032 3 Volty

10. ZÁRUKA
Výrobce Omer ručí za vady na materiálech nebo provedení po dobu
dvou let od data nákupu v UE a jeden rok mimo UE. Do uplynutí
této doby Omer dle vlastního uvážení opraví nebo vymění jakoukoliv
součást, která selže při běžném používání. Takovéto opravy nebo
výměny budou provedeny bezplatně a to jak na materiálu, tak i na práci.
Kromě toho si Omer vyhrazuje právo odmítnout záruční nároky vůči
výrobkům nebo službám, které byly získány a / nebo použity v rozporu
se zákony kterékoli země.

Zadní strana posteriore

Režim odpočítavání

Kompletní vícejazykový manuál uživatele můžete
získat z našich webových stránek:

www.omersub.com

