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Automatické stopky  
se dvěma počitadly

Návod k použití 

I II

* Modely se šroubovací korunkou :
IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
IB Poloha pro natažení (vyšroubovaná, nevytažená)

Poloha 10:
Před použitím korunku vyšroubujte.

Korunka může být umístěna ve 2 polohách (10):
I  Poloha pro natažení (vyšroubovaná*, nevytažená) 
II   Poloha pro nastavení času s korekcí data při každém 

překročení půlnoci (vyšroubovaná*, vytažená)

➊ Hodinová ručička 
➋ Minutová ručička 
➌ Malá vteřinová ručička 
➍  Datum 
➎ Tlačítko pro rychlou korekci data

Stopky:

➏ Ručička čítače 60 sekund 
➐ Ručička čítače 30 minut 
➑ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí stopek 
➒  Tlačítko pro vynulování čítačů 
 

Zobrazení a funkce



Automatické stopky se dvěma počitadly 
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Poděkování
Gratulujeme Vám k výběru automatických stopek značky Mido ®, jedné z nejznámějších 
švýcarských značek na světě. 

Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou hodinky chráněny 
proti nárazu, změnám teploty, vodě a prachu.

V režimu stopek může tento model stopovat události o délce trvání až 30 minut, přičemž 
výsledky jsou zobrazeny s přesností na 1/10 vteřiny.

Aby Vám hodinky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme Vám pečlivě dodržovat 
následující pokyny uvedené v této příručce.

Použití / nastavení
Modely se šroubovací korunkou
Některé modely jsou vybaveny šroubovací korunkou, která zajišťuje dokonalejší těsnost. 
Před nastavením času je potřeba vyšroubovat korunku do polohy IB a poté ji vytáhnout 
do polohy II.
Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby 
přístroj zůstal plně vodotěsný.

Natažení hodinek
Korunka musí být v poloze I/IB, nevytažená
Pokud jste své hodinky delší dobu nepoužívali, je nutné je ručně natáhnout. Pro znovu-
uvedení hodinek do chodu stačí otočit korunkou o několik otáček (směrem dopředu), 
nebo naklonit několikrát hodinky ze strany na stranu. Aby hodinky byly natažené na 
60 hodin dopředu (v závislosti na modelu), je třeba korunkou otočit zhruba o 32 otáček 
(směrem dopředu).
Během nošení hodinek je automatické zařízení donatáhne při každém pohybu vašeho 
zápěstí.

Nastavení času
Opatrně vytáhněte korunku do polohy  II. Vteřinová ručička (3) se zastaví. Pro nastavení 
hodiny otáčejte korunkou dopředu nebo dozadu. Jakmile hodinová ručička přesáhne 
hodnotu 12 hodin, ihned zjistíte, zda ukazuje půlnoc (datum se změní) nebo poledne 
(datum se nezmění).

Synchronizace Vašich hodinek
Pro synchronizaci vteřinové ručičky (3) s oficiálním časovým signálem (rádio/TV/
Internet) vytáhněte korunku do polohy II. Vteřinová ručička se zastaví. Při zaznění zvuko-
vého signálu korunku opět zatlačte do výchozí polohy I (pokud máte model se šroubovací 
korunkou, zašroubujte ji).

Rychlé nastavení data
Důležité: Datum nenastavujte mezi 20 hod 30 min a 23 hod (v hodinkách 
probíhá změna data). 
Pomocí tlačítka pro korekci data (5) posouvejte zobrazení až do získání požadovaného 
data (4). Během této manipulace Vaše hodinky stále fungují, a nevyžadují proto pozdější 
seřízení času.

Stopky
Režim stopek
Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko Start/Stop (8). Pro zastavení stopek stiskněte  
opět tlačítko Start/Stop (8). Nové stopování se spustí při dalším stisknutí tlačítka  
Start/Stop (8) (přidané časy), nebo mohou být obě dvě ručičky stopek (6, 7)  
vynulovány tlačítkem (9). Toto tlačítko se používá pouze pro vynulování ručiček stopek.

Péče a údržba
Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlo-
vou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Jestliže hodinky přišly do styku se slanou vodou, 
opláchněte je pod tekoucí vodou a nechte zcela uschnout.

Nenechávejte hodinky schnout v místě, které je vystaveno velkým rozdílům teploty a vlhkosti, 
přímému slunečnímu světlu, nebo se nachází v blízkosti silného magnetického pole.

(Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky 
vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Mido ®).

Vysoce přesný stroječek Vašich hodinek Mido ® Vám bude naprosto spolehlivě sloužit po 
dlouhá léta, budete-li se o něj náležitě starat. I přesto Vám doporučujeme nechat si hodinky 
zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem zn. Mido ®.


