
                        
 
 
 
 
 

DCF solární náramkové hodinky W342                  
          

 

 
 
 

Obj. č.: 67 23 77 
 

 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup náramkových hodinek W342 Solar Drive RC Movement.. 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
Vlastnosti výrobku 
 

• Dobíjecí článek nabíjený solární energií. 
• Rádiem kontrolované hodinky s automatickým přechodem na letní čas. 
• Ukazatel stavu baterie a rezervy chodu baterie. 
• Věčný kalendář. 
• Manuálně nastavitelný světový čas, světový čas 38 měst. 
• Chronograf, stopky 1/100 sekundy. 
• Zobrazení na LCD displeji vpravo dole: den, datum, měsíc, rok, čas cizí časové zóny, stopky. 
• Zobrazení na LCD vlevo dole: úroveň baterie (rezerva chodu baterie). 
• Zobrazení na LCD vlevo nahoře: časová zóna. 
• Zobrazení na LCD vpravo nahoře: cizí časová zóna, menu („STW“ – stopky). 
• Rezerva chodu baterie: 1 - 8 měsíců. 
• Funkce spánku pro šetření energie. Aktivuje se po 3 dnech ve tmě. Ručičky se zastaví                         

na 12:00 hod. a vrátí se na aktuální čas, když se hodinky dostanou opět na světlo. 
 
 
 
 

   
  

Důležité upozorn ění pro uvedení do provozu! 
Pozice ručiček se v případě nárazu nebo přítomnosti silného magnetického poli může odlišovat od 
uloženého rádiového času. Při úvodním nastavení dochází k jejich synchronizaci s uloženým rádiovým 
časem. 
 
Nabíjení článku 
Ubezpečte se, že je článek dostatečně nabitý. Více informací najdete níže v části „Rezerva energie“. 
Doporučujeme skladovat hodinky na světlém místě. Pro použití funkce vymazání nastavení nesmí být 
ukazatel rezervy energie pod oranžovým pásmem. 
Pozor! Pokud je článek delší dobu úpln ě vybitý, jeho nové nabití by mohlo poškodit chod 
hodinek. Nechte článek odborn ě vym ěnit za nový. 
 
Funkce jednotlivých režim ů (korunka, pokud je k dispozici, nemá žádnou funkci ): 
 
 Zmáčknutím tlačítka MODE, můžete přepínat následující funkce: 
 
Režim 1 
 Analogové zobrazení času a data. 

 
Režim 2 
Analogové zobrazení časové zóny, digitální časová zóny a digitální čas (hodiny, minuty a sekundy). 

 
 
 
 
Režim 3 
 Analogová časová zóna a stopky 
 

 
 
 
 



   
  

 
Příjem rádiového signálu. 
 

V režimu 1 nebo 2 spustíte příjem rádiového signálu 
zmáčknutím tlačítka START/STOP na 3 sekundy.  
Sekundová ručička se zastaví a začne příjem 
rádiového signálu, který může trvat 3 až 8 minut. 
Pokud byl příjem rádiového signálu úspěšný, 
zobrazí se na horním pravém displeji symbol antény. 
 
Manuální nastavení analogového času a data. 
 

V režimu 1 zmáčkněte na 3 sekundy tlačítko SET 
pro vyvolání nastavení. Rozbliká se analogová časová zóna. Pro změnu časové zóny zmáčkněte 
tlačítko START/STOP. Tlačítkem MODE změnu potvrdíte a přejdete na analogový letní čas (DST -  
Daylight Saving Time). Letní čas aktivujete nebo deaktivujete tlačítkem START/STOP. Když je letní 
čas aktivován, na horním levém displeji se zobrazí symbol „DST“.  
Nyní zmáčkněte na 3 sekundy tlačítko SET, abyste nastavili minuty, hodiny, rok a měsíc. Pro změnu 
nastavení zmáčkněte START/STOP a pro přechod na další údaj tlačítko MODE. Režim nastavení 
ukončíte tlačítkem SET. Ručičky hodinek a LCD se budou kalibrovat.. 
 
Nastavení letního světového času  
Při zobrazení režimu 2 (nebo když je na pravém horním displeji zobrazená nějaká časová zóna), 
zmáčkněte na 3 sekundy tlačítko SET. Rozbliká se časová zóna a tlačítkem START/STOP můžete 
provést změnu. Nyní tlačítkem MODE, přejděte k dalšímu kroku – (DST – letní čas). Pro provedení 
změny zmáčkněte START/STOP. Nastavení ukončíte tlačítkem SET. 
 
Stopky  
 

Pro přechod do režimu stopek zmáčkněte  MODE a na displeji se zobrazí „STW“. Stopky spustíte            
a zastavíte tlačítkem START/STOP. Zmáčknutím SET stopky vynulujete. 
 
 
Kalibrace ru čiček / První krok 
 

Pozice ručiček se v případě nárazu nebo přítomnosti 
silného magnetického poli může odlišovat od 
uloženého rádiového času v hodinkách. Úvodní 
nastavení slouží k jejich re-synchronizaci. Zmáčkněte 
START/STOP na 5 sekund a na displeji se rozbliká 
CAL a SPO (pozice sekund). Spodní pravý displej 
bliká. Postupným mačkáním START/STOP potočte 
sekundovou ručičku na 12:00.  
    
 
 
Nyní zmáčkněte tlačítko MODE, na displeji se zobrazí 
HPO (pozice hodin) a rozbliká se číslice udávající čas 
hodin. Pro nastavení digitálního času hodin, který je 
stejný, jako analogové zobrazení hodin zmáčkněte 
START/STOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

Zmáčkněte opět MODE, abyste přešli k dalšímu kroku. 
Na displeji se nyní zobrazuje MPO (pozice minut) a 
digitální ukazatel minut se rozbliká. Pro nastavení 
stejného údaje, jako v analogovém zobrazení 
zmáčkněte START/STOP. Po nastavení minut 
zmáčkněte SET a ukončíte kalibraci ručiček. Na 
pravém horním displeji nyní bliká „RX“. Znamená to, 
že začal příjem rádiového signálu a ručičky se 
pootočí. Pokud byly příjem signálu i kalibrace 
úspěšné, tak se na pravém horním displeji zobrazí 
symbol antény. 
 
 
 
Města a zkratky zobrazené na displeji 
 
Město   Zobrazení na displeji  Město   Zobrazení na displeji 
 
SAMOA  SAM    HONOLULU  HNL 
ANCHORAGE  ANC    LOS ANGELES  LAX 
SAN DIEGO  SAN    DENVER  DEN 
CHICAGO  CHI    DALLAS  DAL 
MEXICO  MEX    NEW YORK  NYC 
CARACAS  CCS    RIO   RIO 
SAO PAULS  SAO    BUENOS AIRES BUE   
MID ATLANTIC  MID    AZORES  AZO   
UTC   UTC    LONDON  LON  
BERLIN  BER    PARIS   PAR 
ROME   ROM    MADRID  MAD 
CAIRO   CAI    JOHANNESBURG JNB 
MOSCOW  MOS    DUBAI   DXB 
KARACHI  KHI    DELHI   DEL 
DHAKA   DAC    BANGKOK  BKK 
HONG KONG  HKG    BEIJING  BJN 
SINGAPORE  SIN    TOKYO   TYO 
SYDNEY   SYD    GUAM   GUM 
NOUMEA   NOU    AICKLAND  AUC 
 
Rezerva chodu baterie - úrove ň 1 (bílá) 
Baterie je prázdná nebo je příliš slabá na pohon hodinek. Dobijte ji minimálně 8 minut pod světlem          
na úroveň nabití 3. 
Pravděpodobně bude potřebné hodinky znovu kalibrovat. 
Úroveň 2 (žlutá) 
Nízký stav baterie. Omezené funkce. 
Úroveň 3 (oranžová) 
Normální úroveň. Doba provozu hodinek 6 – 8 měsíců. 
Úroveň 4 (červená) 
Baterie je plně nabitá. Doba provozu asi 8 měsíců. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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