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1.1 Základní funkce analogového zobrazení

Hodiny / Minuty / Vteřiny S funkcí přemístění ručiček

„EOL“ End Of Life“ Ukazatel konce životnosti baterie

1.2 Základní funkce digitálního zobrazení

Hodiny / Minuty / Vteřiny

„AM-PM“ / 24h/12h Zobrazení času v režimu 24 hodin nebo v režimu po 12 hodinách

„T1“ Hlavní časové pásmo pro zobrazení ručiček

„T2“ Druhé časové pásmo s možností přepnutí „SWAP“

„SWAP“ Funkce přepínání mezi časovými pásmy „T1“ a „T2“

Věčný kalendář Zobrazení data až do roku 2099

Datum, měsíc, rok, název dne S možností zobrazení názvu dne v angličtině, francouzštině, němčině nebo 
španělštině

Číslo týdne S možností „On-Off“

„AL“ Každodenní budík

„AG“ Výstraha připomínky (organizér)

„CHR“ Stopování s možností zobrazení celkového času nebo mezičasu, až do délky 
99 hodin 59’ 59’’

„TM“ Odpočítávání do délky 99 hodin s přesností na 1 sekundu

Osvětlení Podsvícení digitálního zobrazení

Datum V poloze 3 hodiny s možností „On-Off“

1.3 Specifické funkce pro piloty v digitálním zobrazení

„Block Time“ Čas bloku Stopování / Zaznamenání etap letu

„Logbook“, letový deník Zaznamenání klíčových etap letů v hodinách a minutách

„UTC“ Koordinovaný světový čas (Coordinated Universal Time)

Teplota „ISA“ Zobrazení teploty ve °F nebo ve °C a nadmořské výšky ve stopách nebo v metrech

1. Úvod
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2. Péče a údržba

2.1 Doporučení
• Jako všechny přesné přístroje na bázi jemné 

mechaniky by i vaše hodinky Hamilton měly být 
kontrolovány alespoň jednou za dva roky.Svěřujte 
své hodinky autorizovanému servisnímu středisku 
Hamilton nebo jinému profesionálnímu opravci. Aby si 
vaše hodinky zachovaly svou vodotěsnost zabezpečte, 
aby byly jejich těsnicí vlastnosti přezkoušeny při každé 
kontrole.

1. Dávejte si své hodinky pravidelně zkontrolovat 
(jednou ročně).

2. Nepohybujte korunkou, když jste ve vodě.
3. Po pobytu v mořské vodě své hodinky opláchněte.
4. Kdykoliv se vaše hodinky namočí, osušte je.
5. Vždy, když dojde k otevření krytu, si nechte u svých 

hodinek zkontrolovat vodotěsnost v autorizované 
prodejně Hamilton nebo v profesionálním servise.

2.2 Vodotěsnost
Vodotěsnost vašich hodinek je uvedena na zadní straně 
krytu.
Vodotěsnost a odolnost proti tlaku v anglosaských 
zemích:

Jednotka Vodotěsnost dostupné kategorie
atm (přetlak) 3 5 10 20 100
psi 44 72,5 145 290 1450
ft * (stopa) 100 165 330 660 3300

Water resistance and equivalent pressure used in coun-
tries using metric systems: 

Jednotka Vodotěsnost dostupné kategorie
bar 3 5 10 20 100
m * 30 50 100 200 1000

* Hodnoty uvedené ve stopách nebo metrech ponoru 
odpovídají stupni přetlaku simulovaného během testů 
v souladu se standardem ISO 22810.

2.3 Kožené řemínky 
Firma Hamilton vám doporučuje, abyste pro co nej-
delší životnost koženého řemínku dodržovali následující 
pokyny: 
• Vyhněte se kontaktu s vodou a vlhkostí, abyste 

zabránili vyblednutí barvy a změně barvy řemínku.
• Nenechávejte řemínek vystavený přímým slunečním 

paprskům, aby nedocházelo k vyblednutí barvy 
řemínku.

• Nezapomínejte, že kůže je propustná! Proto se 
vyhněte kontaktu s mastnými látkami a kosmetickými 
výrobky.

• Máte-li s koženým řemínkem problémy, kontaktujte 
prosím nejbližšího prodejce firmy Hamilton.

2.4 Baterie
Životnost hodinkových baterií je dva až pět let, v závis-
losti na typu hodinek, jejich velikosti a množství energie, 
kterou potřebují jednotlivé funkce. Pokud se vteřinová 
ručička začne pohybovat ve 4-vteřinových skocích, měl 
by zástupce firmy Hamilton baterii vyměnit.
Výměna baterie
Doporučujeme vám kontaktovat autorizované servisní 
středisko Hamilton nebo autorizovaného prodejce 
Hamilton. Tato místa mají k dispozici požadované 
nástroje a přístroje pro provedení této práce profesio-
nálním způsobem. Vybitá baterie musí být vyměněna 
co možná nejdříve, aby se zabránilo riziku jejího vytečení 
a z toho vyplývajícího následného poškození hodino-
vého strojku.
Typ baterie
Knoflíkový článek oxid stříbra a zinku
2.5 Magnetická pole
Abyste se vyhnuli poruchám svých hodinek, zamezte 
jejich kontaktu s magnetickým poli, které vytváří napří-
klad magnety, reproduktory, mobilní telefony, ledničky, 
atd.
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3.1 Hlavní princip manipulace
Zobrazení a úprava jednotlivých analogových nebo 
digitálních funkcí se provádí otáčením korunky P 
v polohách (p1) nebo (p2).

Výběr funkcí

Úprava údajů

Korunka
Korunka P má tři provozní polohy:

Stlačená Neutrální Vytažená
  

Tlačítka
Hodinky jsou vybaveny třemi tlačítky, A, B a C, která 
umožňují aktivaci, nastavení nebo úpravu vybraných 
funkcí. Podle požadované úpravy bude potřeba tlačítko 
stisknout jednou krátce, dvojitě krátce nebo dlouze.

Krátké stisknutí:: 

Dvojí krátké stisknutí: 

Dlouhé stisknutí (1 až 2 sekundy): 

3. Návod k použití
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3. Návod k použití

3.2 Přemístění ručiček pro snadnější čtení 
digitálního zobrazení

Po dlouhém stisknutí korunky P se uvedou ručičky do 
polohy 9 hodin, což usnadní čtení údajů v digitálním 
zobrazení. Druhým dlouhým stisknutím korunky přejdou 
ručičky zpět do běžné polohy.

3.3 Žádná funkce „NO OPERATION“
Pokud po stisknutí některého tlačítka není možné pro-
vést žádnou manipulaci ani nastavení, zobrazí se nápis 
„NO OPERATION“.

3.4 Osvětlení digitálního zobrazení
Jedním krátkým stisknutím korunky P dojde k osvět-
lení digitálního zobrazení a všechny ručičky se na cca 
6 sekund zastaví.

3.5 Zobrazení data (On-Off)
1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení 

digitálního zobrazení bez dalších údajů, kromě data, 
je-li aktivováno, v poloze na 3 hodinách.

2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A aktivujete nebo 
deaktivujete zobrazení data.

  

3.6 Ukazatel konce životnosti baterie „EOL“
S korunkou v neutrální poloze poznáte blížící se konec 
životnosti baterie podle toho, že vteřinová ručička 
poskočí každých pět sekund o pět sekund.
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3. Návod k použití

3.7 Hlavní časové pásmo „T1“
V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení digitál-
ního zobrazení „T1“.

Zobrazení druhého časového pásma „T2“
V zobrazení „T1“ aktivuje nebo deaktivuje jedno krátké 
stisknutí tlačítka B časové pásmo „T2“.

Poznámka: Ručičky i nadále zůstávají v zobrazení hlavního 
časového pásma „T1“.

 Poznámka: Nastavení časového pásma „T1“ nebo „T2“ 
nelze provést v průběhu zaznamenávání letu pomocí 
funkcí leteckých stopek.

Nastavení času časového pásma „T1“ nebo „T2“
1. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení hodin 

se rozbliká. 
2. Za účelem nastavení hodnot otočte korunkou.
3. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin, minut 

a sekund, stiskněte tlačítko B.
  

4. Push the crown back to position (p1) to confirm the 
settings.

Poznámka: Stejným způsobem nastavíte čas pro „T2“.

Změna zobrazení času 24 h - 12 h
1. S korunkou v poloze (p2) jedno krátké stisknutí tlačítka 
A aktivuje nebo deaktivuje zobrazení režimu „AM-PM“.

2. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy 
(p1).

Poznámka: Stejným způsobem můžete provést toto 
nastavení pro „T2“.
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3. Návod k použití

3.8 Funkce „SWAP“
Tato funkce umožňuje přepínání mezi časovými pásmy 
„T1“ a „T2“. Druhé časové pásmo se stane hlavním časo-
vým pásmem.
Poznámka: Funkci „SWAP“ nelze použít během zazna-
menávání letu.

 Upozornění: Ručičky, stejně tak jako budík „AL“ a alarm 
„AG“, zobrazují a berou v potaz vždy hlavní časové 
pásmo „T1“.

Funkce „SWAP“
1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení 

digitálního zobrazení „T1“.
2. Jedno krátké stisknutí tlačítka B zobrazí „T2“.
  

3. Vytáhněte korunku do polohy (p2).
4. Dlouhým stisknutím korunky A aktivujete funkci 

„SWAP“. Zobrazení se rozbliká a zobrazí se „no“.
  

5. Otočením korunky vyberte „yes“, čímž přepínáte 
časové pásmo „T1“ a časové pásmo „T2“.

 

6. Zatlačte korunku do polohy (p1), časová pásma „T1“ 
a „T2“ se přepnou a ručičky přejdou do zobrazení nově 
nastaveného časového pásma „T1“.

7. Jedno krátké stisknutí tlačítka B zobrazí „T1“.
  

3.9 Věčný kalendář
Zobrazení dat s názvem dne
1. V  poloze (p1) otočte korunkou pro zobrazení 

kalendáře.
2. Krátkým stisknutím tlačítka A aktivujete nebo 

deaktivujete zobrazení čísla týdne.
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3. Návod k použití

Nastavení data, měsíce a roku
1. Vytáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení data se 

rozbliká. 
2. Chcete-li upravovat hodnoty, otočte korunkou.
3. Pro přepnutí mezi dnem, měsícem a rokem stiskněte 

tlačítko B.
  

4. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A přepnete zob-
razení z režimu dne-měsíc „D-M“ na režim měsíc-den 
„M-D“.

 

5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy 
(p1).

Změna jazyka pro název dne
1. V  zobrazeném kalendáři potáhněte korunku do 

polohy (p2).
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka A zobrazíte jazyk. 
3. Otočením korunky změníte jazyk.
 Dostupné jazyky: „E“ angličtina, „F“ francouzština, „D“ 

němčina a „S“ španělština.
  

4. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do 
polohy (p1).

3.10 Každodenní budík „AL“
1. Otočením korunky zobrazíte budík „AL“. 
2. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka A aktivujete nebo 

deaktivujete budík a zazní zvukový signál.
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3. Návod k použití

Nastavení každodenního budíku
1. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení hodin 

se rozbliká. 
2. Za účelem úpravy hodnot otočte korunkou.
3. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin a minut, 

stiskněte tlačítko B. 
4. Zatlačte znovu korunku do polohy (p1), alarm se 

automaticky aktivuje.
  

Poznámka: Jedno krátké stisknutí kteréhokoli tlačítka 
nebo korunky okamžitě vypne zvonění.

3.11 Test zvonění budíku
Jedno dlouhé stisknutí tlačítka B spustí zvonění budíku. 
Tato akce nikterak neovlivní stav vypnutí nebo zapnutí 
budíku. 

Poznámka: Stejně můžete postupovat u alarmu připo-
mínky „AG“ (agenda/organizér).

3.12 Připomínka alarmu„AG“ (organizér)
V zobrazení „AL“ se po jednom krátkém stisknutí tla-
čítka B zobrazí připomínka alarmu „AG“ se zobrazením 
hodin, minut a stavem aktivace alarmu (On-Off ) střídavě 
s datem, měsícem a rokem.
  

Nastavení alarmu připomínky „AG“ (organizér)
1. Vytáhněte korunku do polohy (p2): zobrazení hodin 

se rozbliká. 
2. Za účelem nastavení hodnot otočte korunkou.
3. Stisknutím tlačítka B můžete přepínat mezi hodinami 

a minutami, datem, měsícem a rokem.
   

4. Zatlačte znovu korunku do polohy (p1), alarm se 
automaticky aktivuje.

5. Jedním dlouhým stisknutím tlačítka A aktivujete nebo 
deaktivujete alarm a zazní zvukový signál.
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3. Návod k použití

3.13 Stopky „CHR“
Stopovat lze časové úseky o maximální délce 99 hodin 
59 minut 59 sekund a 99 setin sekundy.
Poznámka: Po uplynutí 24 hodin již zobrazení obsahuje 
pouze dny, hodiny a minuty.

Měření jednoho času nebo dodatečného času
1. V poloze (p1) otočte korunkou do polohy zobrazení 

„CHR’ 00“. 
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A se spustí 

stopování a zazní zvukový signál.
  

3. Jedno krátké stisknutí tlačítka A stopování vypne 
a výsledek se zobrazí ve tvaru „Add’“ spolu se setinami 
sekund, níže pak hodiny, minuty a sekundy. Druhým 
stisknutím tlačítka obnovíte měření s přičtením času.

4. Vynulování provedete krátkým stisknutím tlačítka B. 
  

Stopování mezičasů
1. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A se spustí 

stopování a zazní zvukový signál.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka B se zobrazí první 

mezičas „SPL“.
  

3. Druhým stisknutím tlačítka B se měření času obnoví 
a uplynulý čas bude přičten/„dohnán“. Třetí stisknutí 
vyvolá zobrazení druhého mezičasu. Stejným způso-
bem pokračujte i u_dalších mezičasů.

4. Krátkým stisknutím tlačítka A zastavíte stopování 
a zobrazíte dodatečné časy.

  

5. Vynulování provedete krátkým stisknutím tlačítka B. 
 



INSTRUCTION MANUAL 11

3. Návod k použití

3.14 Odpočítávání „TM“
Lze jej nastavit na maximální dobu odpočítávání 
99  hodin , 59 minut a 59 sekund.

Nastavení
1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení 

zobrazení „TM“.
2. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazení hodin 

se rozbliká. 
3. Za účelem nastavení hodnoty otočte korunkou.
4. Pro přepnutí mezi nastavením hodin, minut a sekund 

stiskněte tlačítko B.
  

5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy 
(p1).

 

Spuštění odpočítávání
1. Krátkým stisknutím tlačítka A spustíte odpočítávání.
2. Druhým stisknutím tlačítka odpočítávání zastavíte.
3. Třetím stisknutím odpočítávání obnovíte, aniž by došlo 

k jeho vynulování. 
 Při každém stisknutí tlačítka zazní krátký zvukový 

signál.
 

4. Ke konci odpočítávání se zobrazení „TM“ rozbliká a na 
dvacet sekund se spustí zvonění.

5. Krátké stisknutí tlačítka B znovu obnoví naposledy 
nastavenou hodnotu.
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3. Návod k použití 4. Funkce pro piloty

3.15 Synchronizace ručiček s časovým signálem 
„T1“

V případě výměny baterie nebo prudkého nárazu může 
dojít k desynchronizaci ručiček a digitálního zobrazení. 
Doporučujeme vám nejdříve seřídit digitální čas „T1“, 
a pak provést synchronizaci ručiček.

Synchronizace ručiček
1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do dosažení 

digitálního zobrazení bez dalších údajů, kromě data, 
je-li aktivováno, v poloze na 3 hodinách.

2. Potáhněte korunku do polohy (p2), zobrazí se „Synch“ 
a digitální čas se rozbliká.

  

3. Otáčením korunky upravte polohu hodinové ručičky.
4. Stisknutím tlačítka B přejděte k  synchronizaci 

minutové a vteřinové ručičky.
5. Pro potvrzení nastavení zatlačte korunku do polohy 

(p1).
  

Letecké stopky
Tato specifická funkce provádí záznam klíčových etap 
jednoho nebo několika letů. Můžete provést záznam 
až 20 letů o 99 cyklech. Po dokončení záznamu můžete 
obnovit údaje v tzv. „Logbooku“. Na obálce této uživatel-
ské příručky naleznete zjednodušený obrázek uvedené 
funkce a jednotlivých úkonů.

Definice
Čas bloku (displej zobrazuje „blc“): Začátek bloku je oka-
mžik, kdy se letadlo poprvé přemístí z místa, kde bylo 
odstaveno. Konec bloku je okamžik, kdy letadlo dosáhne 
koncové odstavné polohy a všechny jeho motory jsou 
vypnuté. 
Cyklus (displej zobrazí „Cyc“): Přistání a vzlétnutí v rámci 
jednoho bloku.
„VFR/IFR“: Podmínky „VFR“ (Visual Flight Rules) se vzta-
hují na provádění letu za viditelnosti, podmínka „IFR“ 
(Instrument Flight Rules) na let pomocí přístrojů. Ve 
výchozím nastavením hodinky let zaznamenávají jako 
„VFR“. 

4.2 Uložení údajů
Spuštění měření času bloku
1. V poloze (p1) otáčejte korunkou až do zobrazení 

„bLoc T“ nebo „bL Clo“. 
2. Dvojitým stisknutím tlačítka C spustíte měření času 

prvního bloku. Zobrazí se „bL Run“.
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4. Funkce pro piloty

Vzlétnutí
1. Krátkým stisknutím tlačítka C se spustí záznam 

prvního vzlétnutí. Zobrazí se „bL TK oF“.
 

2. Krátkým stisknutím tlačítka A přejdete z režimu „VFR“ 
do režimu „IFR“ a obráceně.

 

3. Krátkým stisknutím tlačítka B se krátce zobrazí počet 
cyklů, a poté se zobrazí znovu „VFR“ nebo „IFR“. 

 V našem případě nebylo ještě zaznamenáno žádné 
přistání, zobrazený počet cyklů je tedy 00.

 

Přistání
1. Krátkým stisknutím tlačítka C při přistání se stopování 

vypne a první čas letu se uloží do paměti. Zobrazí se 
„bL Lnd“, číslo bloku a čas letu, který se rozbliká.

2. Krátkým stisknutím tlačítka B se krátce zobrazí počet 
cyklů, a poté se zobrazí znovu „bl Lnd“. 

 V našem případě bylo zaznamenáno první přistání, 
zobrazený počet cyklů je tedy 01.

 

Zastavení stopování bloku
Dvojím stisknutím tlačítka C se měření času prvního 
bloku vypne a uloží do paměti. Zobrazí se „bL CLo“, číslo 
bloku a časová prodleva mezi jednotlivými bloky.
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4. Funkce pro piloty

4.3 Funkce „Logbook“, letový deník

Zobrazení a výběr jednotlivých bloků (01, 02 atd.)
1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „Lo 

Run“. 

2. Krátkými stisky tlačítka A nebo B můžete vybrat 
a listovat vzestupně nebo sestupně v nahraných 
záznamech jednotlivých bloků a celkového času „to“.

Zobrazení údajů
Po výběru příslušného bloku nebo celkového času 
vyvolá každé krátké stisknutí tlačítka C zobrazení 
výsledků každého bloku nebo celkového času v hodi-
nách a minutách.
Příklad:

Čas spuštění měření bloku Čas prvního vzlétnutí

Čas posledního přistání Čas ukončení bloku

Čas letu v režimu „VFR“ Čas letu v režimu „IFR“

Čas letu Celkový čas letu + čekání

Počet cyklů bloku
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4. Funkce pro piloty

Vymazání záznamu bloku
1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „Lo 

Run“.
2. Jedním krátkým stisknutím tlačítka A vyberte číslo 

bloku, který si přejete vymazat.
  

3. Potažením korunky do polohy (p2) se zobrazí „CLEAr“ 
a číslo bloku.

4. Dlouhým stisknutím tlačítka A se zobrazení rozbliká 
a dojde ke smazání vybraného bloku.

  
 

 Upozornění: Pokud vyberete celkový čas „to“, 
dlouhým stisknutím tlačítka A vymažete nenávratně 
všechny uložené záznamy.

  

5. Pro návrat k základnímu zobrazení zatlačte korunku 
zpět do polohy (p1). Čísla všech zbývajících bloků 
jsou nyní posunuta. V případě celkového vymazání 
se zobrazení zcela vynuluje.

  

4.4 Nastavení časového pásma „UTC“
1. V poloze (p1) otočte korunkou pro zobrazení „UTC“ 

odpovídající koordinovanému světovému času
 

2. Vytažením korunky do polohy (p2) se rozbliká zobra-
zení hodin a minut. 

3. Za účelem nastavení hodnot otáčejte korunkou.
4. Chcete-li přepnout mezi nastavením hodin a minut, 

stiskněte tlačítko B.
 

5. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do 
polohy (p1).
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4. Funkce pro piloty

4.5 Teplota „ISA“
Tato funkce umožňuje zobrazit teplotu ve °F nebo ve °C 
na základě požadované nadmořské výšky ve stopách „Ft“ 
nebo v metrech „m“, podle standardizace „ISA“.

Zobrazení teploty „ISA“
1. V poloze (p1) otočte korunkou až do zobrazení „ISA“. 

Ukazatele nadmořské výšky a  teploty se budou 
zobrazovat střídavě.

  

2. Krátkým stisknutím tlačítka A nebo B můžete zvýšit 
nebo snížit nadmořskou výšku kroky po 500 stopách 
nebo 150 metrech.

  

Výběr jednotek
1. V zobrazení „ISA“ vytáhněte korunku do polohy (p2), 

zobrazení se rozbliká.
2. Krátkým stisknutím tlačítka A se změní jednotka 

nadmořské výšky.
 

3. Krátkým stisknutím tlačítka B se změní jednotka 
teploty.

 

4. Za účelem potvrzení nastavení zatlačte korunku do 
polohy (p1).
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