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SOU ÁSTI HODINEK WENGER 
Strojek – švýcarský bateriový 

Pouzdro – veškerá pouzdra jsou vyrobena z nerezové oceli / titanu, což zajiš uje 
jejich vysokou kvalitu a dlouhou životnost. 

Vod odolnost – do 30m (99“), 50m (165“) nebo 100m (330“). U potáp ských 
hodinek do 200m (660“) nebo 1000m (3300“). 

emínek / tah – ocelový titanový tah má bu  klenotnickou nebo potáp skou 
sponu. emínky se vyráb jí z pravé telecí k že, speciáln  upravené pogumované 

že, vod odolné k že nebo nylonu a z dalších vysoce kvalitních materiál  

Luminiscen ní ukazatele – ru ky, ukazatele a íselníky mohou být potaženy 
„Super Luminova“ vrstvou pro lepší no ní viditelnost. Nabíjejí se b hem n kolika 
sekund, jsou li vystaveny p ímému slune nímu zá ení. 
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HLAVNÍ VLASTNOSTI A KOMPONENTY 
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NASTAVENÍ ASU, DNE A DATA NA 
STANDARDNÍCH T ÍRU KOVÝCH HODINKÁCH 

(ostatní hodinky viz obsah str. 4-5) 

ležité: u model  hodinek s šroubovací korunkou je pot eba p ed p epínáním do 
jednotlivých pozic uvolnit korunku vyšroubováním proti sm ru hodinových 
ru ek. Pro uzam ení korunku mírn  zatla te a zašroubujte nadoraz ve sm ru 
hodinových ru ek. Platí i pro hodinky s vodot sností 200 m a více 

Hodinky jsou vodot sné pouze tehdy, když je korunka zcela zašroubována. 
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1. Vytáhn te korunku do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a otá ejte proti 
sm ru hodinových ru ek, dokud datum nenastavíte na jeden den p ed dnem, 
který chcete nastavit. 

2. Vytáhn te korunku do Pozice 3 (dv  cvaknutí sm rem ven). Otá ejte s ní po 
sm ru hodinových ru ek, dokud se tyto nezastaví na p íslušném datu. Poté 
nastavte ru ky na správný as. Zacvakn te korunku zp t do pozice 1. 

3. U hodinek s displejem pro den a datum vytáhn te korunku do Pozice 2 a 
otá ením po sm ru hodinových ru ek nastavte den, proti sm ru datum. 

4. Vždy vra te korunku do výchozí Pozice 1. 

Pro hodinky bez ukazatele data 

Pro nastavení správného asu vytáhn te korunku do Pozice 2 o otá ejte jí po nebo 
proti sm ru hodinových ru ek. Po dokon ení nastavení op t vra te korunku do 
Pozice 1. 
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VLASTNOSTI CHRONOGRAFU (STOPEK) 

 



11 
 
              

 

 

NASTAVENÍ DATA A ASU  
(u hodinek s chronografem a ze série Pilot) 

1. Vytáhn te korunku do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a otá ejte jí proti 
sm ru hodinových ru ek, dokud se nezobrazí datum jeden den p ed vámi 
požadovaným datem. 

2. Vytáhn te korunku do Pozice 3 (dv  cvaknutí sm rem ven). Otá ejte s ní po 
sm ru hodinových ru ek dokud se tyto nezastaví na p íslušném datu. Poté 
ru ky nastavte na správný as. 

3. Vra te korunku do výchozí pozice 1 (zcela zacvaknout). U hodinek 
s vodot sností 200m a více se ujist te, že byla korunka navíc zašroubována. 
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30 - ti minutový chronograf (stopky) 

Tento chronograf (stopky) m í minuty, vte iny a desetiny vte in. Umož uje také 
it r zné asové operace a podoperace, které probíhají sou asn  (nap . 

jednotlivé asové úseky a celý závod)                                                             
Pozn.: Pro spušt ní m ení na desetiny vte iny (pravý íta ) je t eba zmá knout 
tla ítko stopek. 

30 - ti minutový chronograf (stopky) 

Tento chronograf m í hodiny, minuty a vte iny. Rovn ž umož uje m it více 
soub žn  probíhajících operací 

Stopky (12 – ti hodinové i 30 – minutové) 

1. Pro spušt ní stopek stiskn te horní tla ítko.    

2. Pro jejich zastavení steskn te horní tla ítko ješt  jednou. 

  



13 
 
3. Nyní se zobrazí nam ený as (sekundy, minuty, hodiny) na p íslušných 
ukazatelích. Identifikaci svého chronografu najdete zde v návodu. 

4. Pro vynulování stopek stiskn te dolní tla ítko.                               
Pozn.: Chod hodinek se po dob  m ení stopkami nep eruší. 

ení asových operací 

1. Pro spušt ní stopek stiskn te horní tla ítko. 

2. Stisknutím spodního tla ítka se vám zobrazí mezi as nebo jiný pr žný 
asový úsek. Ru ky se v takovém p ípad  zastaví, ale hodinky budou 

pokra ovat v m ení celé operace. 

3. Pro shrnutí celého pozatímního m ení op t stiskn te spodní tla ítko. 

4. Tuto operaci m žete opakovat tolikrát, kolikrát je t eba. 

5. Pro definitivní ukon ení celého m ení stiskn te horní tla ítko. 

6. M ení pak smažete stiskem dolního tla ítka. 
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12 – TI HODINOVÝ CHRONOGRAF 
S LOGARITMICKÝM P EVODNÍKEM 
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POUŽITÍ 12 – TI HODINOVÉHO CHRONOGRAFU 
S LOGARITMICKÝM P EVODNÍKEM 
Na t chto hodinkách je možno prová t adu operací od p evodu m ny po násobení 
a d lení, a to s 94% p esností. S kruhovým logaritmickým pravítkem m žee 
lineárn  p evád t jakékoliv konstantní koeficienty (nap .: unce na gramy, 
kilogramy na libry, míle na kilometry atd.) 

ležité upozorn ní: Korunka na pozici „10“ je zajišt na šroubováním pro 
zabrán ní nežádoucímu samovolnému p enastavení. Pro odšroubování otá ejte 
korunku proti sm ru hodinových ru ek. Pro provedení úprav korunku vždy zp t 
zašroubujte. 

 

 

1. Otá ením korunkou v pozici „10“ proti sm ru hodinových ru ek ji nastavíte 
do Pozice 2. Korunka se p i tom musí oddálit od pouzdra hodinek. 
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2. Otá ejte korunkou do chvíle, kdy je šipka vnit ní stupnice na úrovní „60“ na 
stupnici vn jší. Ujist te se , že všechna ísla na vnit ní i vn jší stupnici shodují. 

3. V závislosti na ádech, v nichž po ítáte, p edstavuje „10“ na vnit ní stupnici 
bu  1, 10, 100 nebo 1000. Znaménka mezi ísly udávají d lení stupnice (nap .: 
mezi ísly 10 a 11 je index 0,1, to znamená, že o dv  znaménka dále od 10 leží 
bod 10,2. Mezi ísly 15 a 16 je index 0,2, to znamená že o dv  znaménka od 15 
leží bod 15,4,) 

Násobení 

1. Posu te velkou 10 se šipkou na vnit ní stupnici na úrove ísla, které chcete 
násobit na stupnici vn jší (nap .: pro 32x7 = 224 nastavte desítku se šipkou proti 
íslu 32 na vn jší stupnici. 

2. Výsledek ode tete z vn jší stupnice v míst , které leží naproti íslu, jímž 
násobíte na stupnici vnit ní (nap .: 32x7 = íslo na vn jší stupnici naproti 7 na 
stupnici vnit ní. 
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lení 

1. Na vnit ní stupnici nastavte d litele na úrove  d lence na stupnici vn jší (nap .: 
540:12=45, nastavte 12 na vnit ní stupnici na úrove  54 na stupnici vn jší). 

2. Výsledek se nachází na vn jší stupnici naproti 10 se šipkou na vnit ní stupnici. 

Míry a p evody 

Pokud jsou na vnit ní i vn jší stupnici proti sob  shodná ísla, znamená to, že 
pom r mezi stupnicemi je 1:1. Pokud otá íte vnit ní stupnicí tak, aby 10 se šipkou 
byla naproti 20 na vn jší stupnici, je pom r mezi stupnicemi 2:1. Tato funkce je 
užite ná p i jakémkoliv p evodu lineární povahy, nap íklad m nového kurzu, 
váhy délky z britského imperiálního systému na systém metricky atd. Sta í zjistit 
kolik jednotek jednoho initele se rovná 1 jednotce initele druhého a toto íslo 
sta í nastavit proti 10 se šipkou. 
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Nap .: 1 unce = 28,35 gramu, otá ejte vnit ní stupnici, dokud 10 se šipkou není 
pod 28,35 na stupnici vn jší. V ten okamžik jsou ísla na vn jší stupnici gramy a 
ta vnit ní uncemi. A tak 85 na vn jší stupnici ukazuje na 30 na vnit ní stupnici. 
Desetinným p evodem dostaneme 3,0 a zjistíme, že 3 unce jsou tém  85 gram . 

 

 

evody m n 

Uvažujeme kurz švýcarského franku CHF 1,30 ku 1,0 USD. Otá ejte vnit ní 
stupnicí tak, aby se 10 se šipkou dostala naproti íslu 13 na vn jší stupnici – na ní 
se nyní zobrazují franky, na vnit ní jsou jejich ekvivalenty v dolarech (nap .: pro 

evod 4 frank  – naproti 40 na vn jší stupnici najdete na vnit ní stran  31. To 
znamená, že CHF 4  = 3,10 SD). 
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Míle a kilometry 

Pomocí této funkce m žete p evád t míle na kilometry a naopak. Stejn  tak 
evedete míle za hodinu na kilometry za hodinu a naopak. 

1. Otá ejte vnit ní stupnici dokud šipka „STAT“ není nastavena naproti íslu mil, 
které chcete p evést na kilometry, uvedené na stupnici vn jší. 

2. Odpovídající hodnota kilometr  z vn jší stupnice je naproti šipce „MPH/KM“ 
na vnit ní stupnici (nap .: pro p evod 25 mil/hod nastavte šipku STAT naproti 25 
na vn jší stupnici. Šipka MPH/KM nyní ukazuje na íslo 40. Což znamená, že 25 
MPH = 40 km/h). 

3. Pro p evod z mil na kilometry použijte opa ného postupu. 
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ADA PILOT 
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UŽITÍ VNIT NÍ OTO NÉ LUNETY 
1. Uplynulý as 

a. Otá ejte korunkou na pozici 9 proti sm ru hodinových ru ek, dokud nulový 
bod (trojúhelník s oranžovou te kou) není na minutové ru ce. 

b. Pozice minutové ru ky ve vztahu k nulovému bodu na lunet  udává celkový 
po et ub hnuvších minut. 

2. Dvojí asové pásmo 

a. Otá ejte korunkou na pozici „9“, dokud hodinová ru ka neukazuje na as 
druhého asového pásma na erveném prstenci lunety (nap .:místní as je 1:00 a 
druhé asové pásmo má 7:00 – otá ejte tedy erným prstencem lunety, dokud „7“ 
a „1“ na ciferníku neleží na sob ). 

b. as druhého asového pásma lze ode íst z ísel erného prstence. 
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3. Funkce odpo ítávání 

a. Jako výchozí bod použijeme minutovou ru ku. Otá ejte korunku na pozici 
„9“, doku nebude trojúhelník s oranžovou te kou na vámi požadované pozici. 

b. Po et zbývajících minut ode tete z vnit ní oto né lunety v míst , kam ukazuje 
minutová ru ka. 

POUŽITÍ TACHYMETRU 
Tachymetrická stupnice zobrazená podél vn jšího okraje ísel udává rychlost 
v mílích nebo kilometrech za hodinu. 

1. Nastavte ru ky stopek do nulové pozice 

2. Spus te stopky ve chvíli, kdy se m ené t leso dá do pohybu. 

3. Zastavte stopky ve chvíli, kdy m ené t leso urazí jednu míly / jeden kilometr. 
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4. Vte inová ru ka stopek (velká vte inová ru ka) zobrazí na tachymetrické 
stupnici pr rnou rychlost objektu (v MPH nebo KMH), kterou vypo ítala z 
jednomílové / kilometrové vzdálenosti, jíž objekt urazil. 

Pozn.: Aby bylo m ení p esné, musí objekt urazit p esn  jednu míli / jeden 
kilometr. 

POUŽITÍ DÁLKOM RU 
Dálkom r (ukazatel vzdálenosti v kilometrech. Podél vn jšího okraje íselníku) se 
používá pro m ení vizuálního podn tu, který je provázen zvukovým signálem. 

 

Jako p íklad poslouží bou ka 

1. Uve te vte inové ru ky stopek do nulové pozice. 

2. Spus te stopky ve chvíli, kdy zahlédnete blesk. 
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3. Vypn te stopky ve chvíli, kdy zaslechnete zah ní následující blesk. 

4. íslo na stupnici dálkom ru, na n jž sm uje ru ka stopek udává 
v kilometrech p ibližnou vzdálenost mezi pozorovatelem a bou í. 

 

SE ÍZENÍ RU EK STOPEK 
Ru ky stopek jsou se ízeny tak, aby po ítaly od nuly. asem se toto nastavení 

že mírn  posunout. Pokud se tak stane, je t eba ru ky p enastavit. Je také 
možné nastavit jinou výchozí pozici než nulu. 

Hodinky série Pilot 

1. Vytáhn te korunku do pozice 3. 

2. Stiskn te ob  (horní i dolní) tla ítka sou asn  po dobu dvou vte in: ru ka 
stopek bude obíhat íselník, co  zna í, že je p epnuta o opravného režimu.Po 

edepsané dob  tla ítka op t vytáhn te. 
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3. Nastavení vte inové ru ky: p idržte horní tla ítko ebo na n j poklepejte tak, 
abyste dosáhli vámi požadovaného asu.  

4. Nastavení minutového / hodinového íta e: poklepejte na spodní tla ítko pro 
epnutí do opravného režimu. Poté opakujte postup z bodu 3. 

5. Korunku vr te do zcela zacvaknuté Pozice 1. 

Pro 30 – ti minutový íta  

1. Pro p enastavení 30 – ti minutového íta e vytáhn te korunku do Pozice3 a 
opakovan  ma kejte horní tla ítko, dokud vte inová ru ka nezaujme vámi 
požadovanou po áte ní pozici. 

2. Pro p enastavení vte inového íta e vytáhn te korunku do pozice 2 a postupujte 
obdobn  jako v p edchozím bod . 

3. Pro p enastavení íta e pro 1/10 vte iny vytáhn te korunku do pozice 2  a 
opakovan  ma kejte horní tla ítko, dokud desetinová ru ka nezaujme vámi 
požadovanou výchozí pozici. 
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4. Po skon ení úprav vždy vra te korunku o pozice 1. 

12 – ti hodinový chronograf s logaritmickým p evodníkem 

1. Vytáhn te korunku do Pozice 3. 

Sou asn  stiskn te ob  tla ítka (horní i dolní) a držte 2 vte iny. Vte inová ru ka 
bude obíhat, což zna í , že opravný mód byl aktivován. Poté m žete ob  tla ítka 
pustit. 

3. Nastavení vte inové ru ky: horní tla ítko p idržte nebo na n j poklepejte tak, 
abyste dosáhli požadovaného asu. 

4. Nastavení hodinového íta e: stiskn te spodní tla ítko pro p echod do režimu 
nastavení. Poté opakujte postup z bodu 3. 

5. Nastavení minutového íta e: identický postup jako ve 4. bod . 

6. Korunku zacvakn te zp t do Pozice 1. 
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CESTOVNÍ SÉRIE GMT 
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NASTAVENÍ ASU A DATA NA HODINKÁCH 
SÉRIE GMT 
1. Vytáhn te korunku v poloze „4“ do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a 
otá ejte jí po sm ru hodinových ru ek, dokud se nezobrazí datum jeden den 

ed datem vámi požadovaným. 
2. Vytáhn te korunku v poloze „4“ do Pozice 3 (dv  cvaknutí sm rem ven) a 
otá ejte jí ve sm ru hodinových ru ek, dokud se nenastaví požadované datum. 
Poté nastavte hodinové ru ky na správný as. 
3. Zacvakn te korunku zp t do výchozí pozice. 
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NASTAVENÍ DRUHÉ ASOVÉ ZÓNY 

ležité upozorn ní: Korunka v poloze „2“ je zajišt na šroubovacím 
mechanismem pro zabrán ní nežádoucímu samovolnému p enastavení. Pro 
odšroubování otá ejte korunkou proti sm ru hodinových ru ek. Po provedení 
úprav korunku vždy zp t zašroubujte. Šroubování slouží rovn ž jako ochrana proti 
nežádoucímu vniknutí vody. 

1. Otá ejte korunkou v poloze „2“ proti sm ru hodinových ru ek, dokud se 
neoddálí od pouzdra hodinek. Tím se korunka dostane do Pozice 2. 

2. Otá ejte korunkou v poloze „2“ (bu te trp livý, jde to h e než v poloze „4“) 
po sm ru hodinových ru ek, dokud se neobjeví m sto ve stejném asovém 
pásmu, v jam se sami nacházíte (nap .: st ední Evropa = Pa íž). 

3. Pro nastavení hodinové ru ky na lokální as na 24 hodinové vnit ní lunet  
vytáhn te korunku v poloze „4“ do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a 
otá ejte jí proti sm ru hodinových ru ek. 
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4. Oto te korunkou v poloze „2“ ješt  jednou, dokud se m sto p íslušného 
asového pásma neobjeví i ve vý ezu na poloze 9 – ti hodin na ciferníku. 

5. Ru ka druhého asového pásma bude te  tedy ukazovat as tohoto pásma. 
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Kontrola dalších asových pásem 

Jakmile jste provedli nastavení popsané na p edchozí stránce, m žete kontrolovat 
asy ostatních asových pásem otá ením korunkou v poloze „2“.  

Poznámka: N která asová pásma nerozlišují mezi letním a zimním asem. Proto 
musíte p i nastavování i ode ítání jejich ase vzít v potaz hodinový rozdíl 
(v kladném i záporném sm ru). Viz tabulka dále. 
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24 ASOVÝCH ZÓN 
 

 

sto  asová zóna Letní as 
Londýn = Greenwichský as ano 
Pa íž +1h ano 
Káhira +1h ano 
Moskva +2h ano 
Abu Dabí +4h ne 
Kará í +5h ne 
Dháka +6h ne 
Bangkok +7h ne 
Hong Kong +8h ne 
Tokio +9h ne 
Sydney +10h ano 
Nouméa +11h ne 
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sto  asová zóna Letní as 
Auckland +12h ano 
Samoa -11h ne 
Honolulu -10h ne 
Anchorage -9h ano 
Los Angeles -8h ano 
Denver -7h ano 
Chicago -6h ano 
New York -5h ano 
Karakas -4h ano 
Rio -3h ano 
Azory -1h ano 
Reykjavík -0h ne 
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HODINKY S 30 – TI DENNÍM KALENDÁ EM 
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NATAVENÍ DATA A ASU 
Postupujte dle pokyn  na stran  9. 

NASTVENÍ DRUHÉHO ASOVÉHO PÁSMA 
1. Vytáhn te korunku v poloze „4“ do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a 
otá ejte s ní proti sm ru hodinových ru ek, abyste nastavili druhé asové pásmo 
na lokální as na vnit ním 24 – hodinovém íta i druhého pásma. 

2. Korunku vra te do výchozí pozice – zcela zacvakn te. 
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NASTAVENÍ DATA A ASU NA VNIT NÍ 
OTO NÉ LUNET  

ležité upozorn ní: Korunka v poloze „2“ je zajišt na šroubovacím 
mechanismem pro zabrán ní nežádoucímu samovolnému p enastavení. Pro 
odšroubování otá ejte korunkou proti sm ru hodinových ru ek. Po provedení 
úprav korunku vždy zp t zašroubujte. Šroubování slouží rovn ž jako ochrana proti 
nežádoucímu vniknutí vody. 

1. Od pouzdra hodinek odšroubujte korunku v poloze „2“ proti sm ru hodinových 
ru ek. Tím ji nastavíte do Pozice 2. 
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2. Pomocí korunky v poloze „2“ otá ejte vnit ní lunetou tak, abyste nastavili 

íslušné datum naproti danému dni v týdnu, uvedenému na vn jší lunet  (nap .: 
je – li 1. Prosince pond lí, otá ejte vnit ní lunetou, dokud „1“ nebude ležet naproti 
„MO“ na vn jší lunet ). 

3. Vra te korunku do výchozí Pozice 1 a ujist te se, že je ádn  zašroubována. 
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HODINKY S REZERVOU CHODU 
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NASTAVENÍ DNE V TÝDNU, ASU A DATA 
1. Zcela vysu te korunku do Pozice 3 a otá ejte s ní proti sm ru hodinových 
ru ek, dokud se neobjeví p íslušné datum (v íta i nad 6 – ti hodinami). 
Pokra ujte v otá ení stejným sm rem pro nastavení odpovídajícího asu. Poté 
korunku zcela zacvakn te do výchozí pozice. 

2. Vztáhn te korunku do Pozice 3, poté ji jedním cvaknutím uve te do Pozice 2 a 
otá ejte s ní, dokud se v p íslušném okénku nenastaví požadované datum. 
Korunku op t vra te do výchozí pozice. 
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NASTAVENÍ A SPUŠT NÍ BUDÍKU A 
KONTROLA REZERVY CHODU 
Ukazatel budíku je opat en ru kou se širokou špi kou na konci. Tou nastavíte 
budík na as, kdy má zvonit, ímž jej zárove  aktivujete. 

1. Vysu te korunku do Pozice 3 a zacvakn te o jeden dílek do Pozice 2 a za te 
jí otá et proti sm ru hodinových ru ek. Ukazatel budíku se bude otá et po 15 
minutových nár stcích (15, 30, 45) s ní. To vám pom že nastavit požadovanou 
dobu buzení. 

2. Stiskn te horní tla ítko. Malá ru ka na levém íta i zobrazí rezervu baterie. 
Poté se automaticky posune do pozice „ON“ a budík se aktivuje v požadovaný as 

3. Uve te korunku zp t do výchozí Pozice 1. 

4. Zvonící budík vypnete stisknutím horního tla ítka. 

Poznámka: Budík m že být deaktivován kdykoli. Stiskn te horní tla ítko a 
ru ka levého íta e se posune do polohy „OFF“. 
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NASTAVENÍ DRUHÉHO ASOVÉHO PÁSMA 
Stupnice nejdále od st edu hodinek nese ozna ení 1 – 24 a slouží pro udávání asu 
druhého asového pásma spolu s ru kou s menší šipkou. 

1. Stiskn te horní tla ítko a držte jej po 2 sekundy. Až se ozve krátký signál, 
žete tla ítko pustit. 

2. Stejným zp sobem stiskn te a držte dolní tla ítko. Ru ka se šipkou bude 
obíhat kolem íselníku. Uvoln ním a op tovným stiskem tla ítka m žete provád t 
drobné úpravy sm rem vp ed. Pokud budete tla ítko držet déle, budou úpravy 
probíhat rychleji. Krátce po té, co tla ítko uvolníte, se ozve krátký signál, 
znamenající, že as druhého asového pásma je nastaven. 
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HODINKY S ÍTA EM PRO DRUHÉ ASOVÉ PÁSMO 
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NASTAVENÍ DRUHÉHO ASOVÉHO PÁSMA 
1. Na dv  sekundy stiskn te tla ítko druhého asového pásma a poté jej pus te. 
Minutová ru ka se automaticky nastaví do polohy jedné minuty. 

2. Op t stiskn te tla ítko a držte jej, dokud se minutová i hodinová ru ka nedají 
do pohybu. ím déle držíte tla ítko stisknuté, tím rychlejší pohyb bude. 

3. Pokud op t stisknete tla ítko do 10 vte in, hodinky automaticky ukon í 
nastavovací mód. 
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HODINKY S UKAZATELI DNE V TÝDNU, 
DATA A M SÍCE 
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NASTAVENÍ DRUHÉHO ASOVÉHO PÁSMA 
 

1. Vytáhn te korunku do Pozice 2 a otá ejte s ní po sm ru hodinových ru ek. 
Pokaždé, když na datovém íselníku protne ru ka 31, m sí ní íta  se posune o 
jeden m síc vp ed. Tak nastavíte požadované datum a m síc. 

2. Otá ejte ru kou po sm ru hodinových ru ek pro nastavení data a proti 
sm ru pro nastavení dne, dokud datum nebude ukazovat o jeden den mén , než 
pot ebujete nastavit. 

3. Vytáhn te korunku do Pozice 3 a otá ejte jí po sm ru, dokud nezobrazí 
požadované datum. Poté nastavte hodinové ru ky do správné polohy. 

4. Vra te korunku do výchozí Pozice 1. 
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HODINKY S VÝSUVNÝM KOMPASEM 
Nastavení data 
1. Korunku vytáhn te do Pozice 2 (jedno cvaknutí sm rem ven) a otá ejte jí proti 
sm ru hodinových ru ek, dokud se nezobrazí den p ed dnem, jenž chcete 
nastavit. 
2. Vytáhn te korunku do Pozice 3 (dv  cvaknutí sm rem ven) a otá ejte je tak, 
aby se ru ky otá ely po sém sm ru a nastavilo se požadované datum. Poté 
nastavte správný as. 
3. Vra te korunku do pozice 1. 
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Nastavení kompasu 

1. Vysu te kompas pomocí pá ky v pravé ásti hodinek. 

2. Pro dosažení co nejp esn jšího výsledku položte hodinky s kompasem na rovný 
povrch. 

3. Kompas se ustálí do p esné polohy b hem 30 – ti vte in. Po tuto dobu se m že 
šipka lehce vychylovat. Jakmile se zastaví, ervená šipka bude ukazovat sever. 

4. Kompas nyní ukazuje p esnou orientaci. 
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DRUHÉ ASOVÉ PÁSMO 
 

Pozn.: Druhé asové pásmo se udáváno 
v armádním ase (tzn.: 1 hodina odpoledne – 
„13“) bu  na íselníku nebo na lunet .  

 

1. Nejprve nastavte as podle pokyn  ze strany 9. 

2. Pro nastavení 2. asového pásma vysu te korunku do Pozice 2 (dv  cvaknutí 
sm rem od pouzdra) a otá ejte jí po sm ru hodinových ru ek, abyste nastavili 
ru ku druhého asového pásma.  

3. Vra te korunku do Pozice 1 a u potáp ských hodinek se ujist te, že je i ádn  
zašroubována. 
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HODINKY S BUDÍKEM 
1. Za te nastavením asu dle instrukcí ze strany 9. 

2. Vytáhn te korunku do Pozice 2. 

3. Otá ejte korunkou po sm ru hodinových ru ek, 
dokud nenastavíte budíkovou ru ku na 
požadovaný as buzení.  

4. Pro nastavení alarmu vytáhn te tla ítko budíku (které je bu  na 2 nebo 11 – ti 
hodinách). Ozve se krátký signál znamenající, že je budík nastaven. 

5 Zacvakn te zp t korunku (nikoliv tla ítko budíku) do Pozice 1. Budík za ne 
zvonit ve chvíli, kdy hodinová ru ka p ejde p es ru ku budíku. 

Pozn.:Nevystavujte hodinky vlhku / mokru, je li tla ítko budíku vytaženo. 
Stisknutím tla ítka budík kdykoliv vypnete. Pokud není tla ítko zatla eno, 
zazvoní budík jednou, po krátké odmlce ješt  10x a poté p estane zvonit úpln . 
Poté je nutné stisknout tla ítko, jinak se budík znovu aktivuje za 12 hodin. 
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DALŠÍ FUNKCE 
(Nemusí se vztahovat na všechny modely) 

Oto ná luneta 

Tato funkce umož uje m ení uplynulého asu. 

1. Oto te lunetou proti sm ru hodinových ru ek, dokud není nulová poloha (60) 
u minutové ru ky. 

2. Pozice minutové ru ky ve vztahu k nulové poloze na lunet  udává celkový 
uplynulý as. 

Jednosm rn  oto ná luneta u potáp ských hodinek. 

Z bezpe nostních d vod  se luneta otá í pouze jedním sm rem. 
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VLASTNOSTI OCELOVÉHO TAHU HODINEK 
(NEVZTAHUJE S ENA VŠECHNY DRUHY HODINEK) 

Nastavení vykláp cí (motýlkové) spony 

Motýlková spona zajiš uje bezpe né uchycení 
hodinek a jejich snadné zapínání a rozepínání. 
U kožených emínk  s touto sponou sta í 
emínek upravit jen jednou nikoliv p i každém 

nošení. 

Ocelový tah 

U ocelových tah  jsou spony v tšinou oboustrann  vykláp cí a dodají tak emínku 
hladké vzez ení 

1. Je vhodné nechat si emínek nastavit profesionálním hodiná em. 

2. Jemn  zatáhn te za jeden konec spony pro otev ení, stla te dol  pro zav ení. 
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HODINKY WENGER LED NOMAD 
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Tla ítko kompasu 

Pomocí tohoto tla ítka se dostanete do „módu kompas“, kde m žete kompas 
nastavit a se ídit. 

Tla ítko dne 

Umož uje nastavit den v týdnu. 

Tla ítko asu 

Slouží k nastavení digitálního asu, minut a vte in, stejn  jako k p epnutí do módu 
pro zm nu nastavení. 

Tla ítko data 

Slouží k nastavení dne a m síce. 
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NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH HODINEK 
1. Analogový as nastavíte vytažením korunky do Pozice 2. 

2. Vte inová ru ka se zastaví a digitální as za ne blikat. 

3. Otá ejte korunkou po sm ru hodinových ru ek, dokud se ru ky nenastaví na 
požadovaný as. 

Vte inová ru ka 

Aby se digitální a analogové vte iny sjednotili, stiskn te ve správný okamžik 
korunku zp t do Pozice 1. 

Upozorn ní: Pokud digitální a 
analogové zobrazení vte inovky 
není synchronizované, m že 
dojít k nesprávnému nastavení 
asu. 
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NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ASU A KALENDÁ E 
1. Podržte tla ítko asu, dokud neza nou digitální vte iny blikat. 

2. Stiskn te tla ítko kompasu pro p eto ení minut, hodin, roku, m síce, data (i 
jeho formát ), asového formátu (12 – ti /24 hodinového) a vte in. 

3. Pro p eto ení na vyšší ísla použijte tla ítko dne. Pro rychlé p etá ení držte 
tla ítko stisknuté. 

ZOBRAZENÍ DATA 
1. Stiskn te tla ítko data pro p epnutí do režimu nastavené data. 

2. Displej s datem se zobrazí na 2 vte iny a poté se automaticky vypne. 

 

Pozn.: Formát data ( m síc – den nebo den – m síc) m žete nastavit v režimu 
„Nastavení digitálního asu a kalendá e“ 
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ZOBRAZENÍ DNE V TÝDNU 
1. Pro zapnutí dne v týdnu stiskn te tla ítko dne. 
2. Zobrazení prob hne na 2 vte iny a poté se automaticky vypne. 

INSTRUKCE PRO NASTAVANÍ A POUŽÍVÁNÍ 
DIGITÁLNÍHO KOMPASU 
1. Udržujte hodinky mimo dosah magnet  nebo za ízení magnety obsahující nebo 
produkující magnetická pole (nap . mobilní telefony, reproduktory, motory atp.). 
2. Tyto hodinky ukazují magnetický sever, který je mírn  odlišný od severu 
geografického. Pro více informací viz sekce „Co je magnetická odchylka“ na 
stran  59 – 61. 
3. Se ízení kompasu provád jte pravideln  a rovn ž v následujících p ípadech 
- první použití kompasu 
-pokud máte pocit, že výsledky m ení nejsou správné 
- po vým  baterií 
- pokud se hodinky nacházejí v pásmu jiné magnetické deklinace než v jakém 
byly nastaveny. 
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ZOBRAZENÍ KOMPASU 
1. Stiskn te tla ítko kompasu 

2. Kompas se zobrazí ve stupních pomocí šipky pod helvetským k ížem. 

3. Zobrazení se ukáže na 30 vte in a poté se automaticky vypne. 
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NASTAVENÍ KOMPASU 
1. Z tabulky na stran  63 – 66 zjist te úhel magnetické odchylky svojí lokality. 

2. Na t i vte iny podržte tla ítko kompasu pro nastavení displeje. 

3. Jakmile se na displeji objeví „CALL“, držte hodinky paraleln  s horizontem a 
plynule jimi otá ejte po sm ru hodinových ru ek dv  celé otá ky (ukazatele se 
budou automaticky hýbat spolu s vaším otá ením). 

4. Po dvou otá kách je první krok kalibrace kompasu dokon en. 

5. Pokud se ukazatele i nadále pohybují, stiskn te tla ítko kompasu pro 
enastavení magnetické odchylky. 

6. Použijte tla ítko dne pro nastavení vyšších hodnot (od -90 do 90), dokud se 
nezobrazí vámi požadované hodnoty. 

7. Po dokon ení úpravy hodnot op t stiskn te tla ítko data pro návrat do výchozí 
pozice. 
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ENÍ KOMPASEM 
1. Pro p esné m ení musí být hodinky paraleln  s horizontem. 

2. Helvetský k íž nami te na objekt nebo sm r, 
kterým chcete jít a stiskn te tla ítko kompasu. 

3. Azimut m eného bodu se zobrazí ve stupních. 
0° = sever 
90° = východ 
180° = jih 
270° = západ 
 

 

 

Pozn.: Více informací o m ení kompasem je k nalezení na internetu 
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AZIMUTY A SM R KOMPASU 
Azimut – horizontální úhel objektu m eno ve stupních z pohledu pozorovatele. 

Sm r kompasu – cesta je ur ená kompasem pomocí 4 sv tových stran (sever, jih, 
východ, západ) 

Pro více informací 

http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/topomaps/bearing.htm 

CO JE MAGNETICKÁ ODCHYLKA 
Magnetický a geografický severní pól jsou mírn  odlišné. Tyto hodinky se ídí 
magnetickým severním pólem 

Úhlová odchylka mezi magnetickým a geografickým severním pólem se nazývá 
magnetická odchylka. Její hodnoty (stupn  a minuty), stejn  jako sm r 
(východn /západn ) závisí na míst , kde se nacházíte. 
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Pokud pot ebujete velmi p esné m ení je t eba kompas nastavit tak, aby 
magnetickou odchylku zahrnoval. Tyto hodinky takové nastavení umož ují, viz 
sekce „Nastavení kompasu“. 

INFORMACE O MAGNETICKÝCH ODCHYLKÁCH 
tšina topografických map obsahuje ur ení magnetického severního pólu a / 

nebo informaci o magnetické odchylce. Zde tyto informace najdete na stran  63 – 
66. 

Pro m sta, která v níže uvedené tabulce nejsou zahrnuta zadejte zem pisnou ší ku 
a délku daného m sta do jednoho z následujících kalkulátor . 

http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/index_e.php 

http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag 
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VYROVNÁNÍ MAGNETICKÉ ODCHYLKY 
Vyrovnání magnetické odchylky se provádí bu  od ítáním západní nebo 

ítáním východní magnetické odchylky. 

íklad 1 

Západní magnetická odchylka = 23°, magnetický azimut = 323 ° 

Skute ný azimut: 323° - 23° = 300° 

íklad 2 

Východní magnetická odchylka = 22°, magnetický azimut = 278° 

Skute ný azimut: 278° + 22° = 300° 

Hodinky samy odchylku vyrovnávají, pokud v režimu nastavení magnetické 
odchylky zadáte její úhel. 

Pro více informací viz sekce „Nastavení kompasu“ 
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MAGNETICKÁ ODCHYLKA V HLAVNÍCH M STECH 
Country  City Declination 
Australia Canberra 12-E 
Austria Vienna 2-E 
Bahrain Manama 2-E 
Bangladesh Dhaka 0 
Belgium Brussel 1-W 
Brazil Brailia 19-W 
Canada Ottawa 14-W 
Chile Santiago 5-E 
China Beijing 6-W 
China Hong Kong 2-W 
Costa Rica San Jose 0 
Cuba Havana 3-W 
Czech Republic Prague 2-E 
Denmark Copenhagen 1-E 
Egypt Cairo 3-E 
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MAGNETICKÁ ODCHYLKA V HLAVNÍCH M STECH 
Country  City Declination 
Finland Helsinki 6-E 
France Paris 1-W 
Germany Berlin 1-E 
Greece Athens 3-E 
Hungary Budapest 4-E 
India New Delki 1-E 
Indonesia Jakarta 1-E 
Israel Jerusalem 3-E 
Italy Rome 1-E 
Japan Tokyo 7-W 
Jordan Amman 3-E 
Kenya Nairobi 1-E 
Korea Seoul 7-W 
Malaysia Kuala Lupur 1-E 
Mexico Mexico City 6-E 
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MAGNETICKÁ ODCHYLKA V HLAVNÍCH M STECH 
Country  City Declination 
Nepal Kathmandu 0 
Netherlands Amsterdam 1-W 
New Zeland Wellington 22-E 
Norway Oslo 0 
Pakistan Islamabad 2-E 
Philippines Manila 1-W 
Portugal Lisbon 5-W 
Russia Moscow 9-E 
Singapore Sngapore 0 
South Africa Cape Town 23-W 
Spain Madrid 3-W 
Sweden Stockolm 3-E 
Swetzerland Bern 0 
Taiwan Tai-pei 3-W 
Thailand Bangkok 0 
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MAGNETICKÁ ODCHYLKA V HLAVNÍCH M STECH 
Country  City Declination 
UEA Abu Dhabi 1-E 
United Kingdom Londod 3-W 
United States Washington DC 10-W 
United States Phoenix 12-E 
United States Little Rock 2-E 
United States Sacramento 16-E 
United States Denver 10-E 
United States Atlanta 4-W 
United States Honolulu 10-E 
United States Boston 16-W 
United States Jacskon 1-E 
United States Santa Fe 10-E 
United States Oklahoma City 6-E 
United States Salem 18-E 
United States Salt Lake City 14-E 
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