
Gumb Mode [M]
-	Za	izbiranje	med	trenutnim	časom,	opomnikom	potapljanja,		 	
	 kronografom,	odštevalnikom	časa	in	dvojnim	načinom	ure.
-	Pridržite	za	vstop	v	nastavitve

Gumb Gor/Start/Stop [U]
-	Za	spreminjanje	vrednosti	nastavitev	ali	povečanje	vrednosti	med		 	
	 načinom	nastavljanja.
-	Za	aktiviranje	funkcije	‘start’	ali	‘stop’	v	načinih	kronografa	in	odštevalnika		
	 časa.
-	Za	spreminjanje	podrejenih	funkcij	v	načinu	trenutnega	časa.
-	Za	izbiro	pomnjenja	potopa	v	načinu	opomnika	potapljanja.

Gumb Dol/Reset [D]
-	Za	prikaz	dnevnega	alarma.
-	Za	spreminjanje	vrednosti	nastavitev	ali	zmanjšanje	vrednosti	med		
	 načinom	nastavljanja.
-	Za	izbris	vrednosti	kronografa	in	odštevalnika	časa.
-	Za	izbiro	pomnjenja	potopa	v	načinu	opomnika	potapljanja.

Gumb EL [EL]
-	Pridržite	gumb	[EL]	za	2	sekundi	za	nastavitev	samodejne	osvetlitve		
	 ozadja	med	VKLOPOM	in	IZKLOPOM.
-	Za	vklop	3-sekundne	EL	osvetlitve	ozadja.	Samodejna	osvetlitev	ozadja
-	Ko	je	samodejna	osvetlitev	ozadja	aktivirana,	se	s	pritiskom	na	tipko	EL		
	 osvetlitev	ozadja	samodejno	aktivira	za	3	sekunde.

OPOMBA:	Glavni	postopki	s	tipkami	so	povzeti	v	zgornjih	odstavkih,	
vendar	za	podrobnejši	opis	delovanja	preberite	tudi	naslednja	poglavja.

Način dvojne ure

-	 Ta	ura	ima	možnost	dvojne	ure,	ki	uporabniku	prikaže	drug	čas,	ko	potuje		
	 v	tujino.

Kako nastaviti dvojno uro

-	 Za	izbiro	prikaza	nastavitev,	v	načinu	dvojne	ure	pridržite	gumb	[M]	za	2		
	 sekundi	in	nato	prične	utripati	prikaz	‘Minute’.
-	 V	prikazu	nastavitev	pritisnite	gumb	[M],	da	premaknete	utripanje	na		
	 sosednji	diagram	za	izbiro	med	različnimi	nastavitvami.
-	 Ko	utripa	prikaz	‘Ure’	ali	‘Minute’,	pritisnite	gumb	[U]	ali	[D]	za	povečanje	ali		
	 zmanjšanje	številke	(gumb	pridržite	za	hitrejše	spreminjanje	številke).
-	 Ko	je	nastavljanje	zaključeno,	pridržite	gumb	[M]	za	2	sekundi	za	izhod	iz		
	 nastavitev.	Če	v	času	1	minute	NE	pritisnete	nobene	tipke,	ura	samodejno		
	 izstopi	iz	prikaza	nastavitev.

Način potapljanja

-	 Način	potapljanja	se	samodejno	aktivira,	ko	se	uporabnik	potopi	v	vodo		
	 in	doseže	globino	približno	1,5	m	(4,92	ft).

-	 V	načinu	potapljanja	so	prikazane	naslednje	informacije:
1)	Trenutna	globina	vode.
2)	Trenutna	temperatura	vode.
3)	Indikator	stanja	potopa.
4)	Pretečeni	čas	potopa.
5)	Trenutni	čas	(opcija)
6)	Največja	globina

Način kronografa

-	 Ta	ura	je	opremljena	s	funkcijo	štoparice,	ki	meri	pretečeni	čas	in		
	 trenutni	vmesni	čas.
-	 Sposobnost	meritve	kronografa:
-	 Ločljivost	meritve:	1/100	sekunde
-	 Merilno	območje:	99	ur,	59	minut	in	59,99	sekund.

Kako se uporablja kronograf

-	 Ki	je	izbran	prikaz	kronografa,	pritisnite	gumb	[U]	za	začetek	merjenja.		
	 Znova	pritisnite	[U]	za	ustavitev	štetja.
-	 Ko	kronograf	deluje,	s	pritiskom	na	gumb	[U]	se	štetje	na	zaslonu		
	 ustavi,	da	uporabnik	lahko	vidi	vmesni	čas.	

Kako nastaviti uro

-	 Za	izbiro	prikaza	nastavitev,	v	načinu	trenutnega	časa	pridržite	gumb	[M]		
	 za	2	sekundi	in	nato	prične	utripati	prikaz	‘Sekunde’.
-	 V	prikazu	nastavitev	pritisnite	gumb	[M],	da	premaknete	utripanje	na		
	 sosednji	diagram	za	izbiro	med	različnimi	nastavitvami.
-	 Med	utripanjem	ene	od	nastavljanj	(razen	sekund),	pritisnite	gumb	[U]		
	 ali	[D]	za	povečanje	ali	zmanjšanje	številke	/	spremembo	nastavitve		
	 (gumb	pridržite	za	hitrejše	spreminjanje	številke).
-	 Ko	prične	utripati	številka	sekund,	pritisnite	gumb	[U]	ali	[D]	za	nastavitev	
	 na	nič.
-	 Ko	je	nastavljen	‘pisk’	(ton	tipke),	se	ob	vsakem	pritisku	na	tipko	oglasi		
	 zvok	piska.
-	 Če	je	vklopljen	“zvonec”	(urni	zvonec)	(			),	bo	zvok	oglasil	vsako	polno		
	 uro.
-	 Ko	je	nastavljanje	zaključeno,	pridržite	gumb	[M]	za	2	sekundi	za		 	
	 izhod	iz	nastavitev.	Če	v	času	1	minute	NE	pritisnete	nobene	tipke,	ura		
	 samodejno	izstopi	iz	prikaza	nastavitev.

Z	registracijo	izdelka	OMR1	dovolite	družbi	Omer	pošiljanje	e-pošte	s	
posodobitvami	za	vašo	uro	in	aktiviranje	garancije;	obiščite	spletno	stran	
www.omer-sub.com.

Način trenutnega časa

-	 Prikaz	ur,	minut	in	sekund
-	 Prikaz	meseca,	datuma,	dneva	v	tednu
-	 Samodejni	koledar	od	leta	2000	do	2099
-	 Izbira	formata	12/24	ur
-	 Prikaz	mesec/datum	ali	datum/mesec
-	 Urni	zvonec
-	 Dnevni	alarm
-	 Prikaz	temperature

Način kronografa

-	 Ločljivost:	1/100	sekunde
-	 Območje:	99	ur,	59	minut,	59,99	sekund
-	 Funkcija	vmesnega	časa

Način odštevalnika časa

-	 Ločljivost:	1	sekunda
-	 Območje:	99	ur,	59	minut,	59	sekund
-	 Pisk	vsako	minuto	zadnjih	10	minut
-	 Pisk	vsakih	10	sekund	v	zadnji	minuti
-	 Pisk	vsako	sekundo	zadnjih	5	sekund
-	 Piskanje	v	trajanju	30	sekund	po	odštevanju	do	nič

Način potapljanja

-	 Možnost	izbire	potapljanja	v	morju	ali	jezeru
-	 Samodejno	aktiviranje/izklop	načina	potapljanja	pri	potopitvi	nad	ali		
	 izplutju	nad	1,5	m	globine	vode.
-	 Prikaz	trajanja	trenutne	potopitve,	globine,	kraja	potapljanja,		 	
	 trenutnega	časa,	največje	globine	in	temperature	vode
-	 Enota	globine:	izbira	med	metri	in	čevlji
-	 Ločljivost	globine:	0,1m	/	0,328	ft
-	 Največja	globina:	100	m	/	328	ft
-	 Avtomatski	pomnilnik	potopov

Prikaz temperature

-	 Enota:	Izbira	med	°C	/	°F
-	 Ločljivost:	1°C	/	1°F
-	 Območje:	-10C	do	+60C	/	14F	do	140F

Način opomnika potapljanja

-	 Največ	199	zapisov	za	zapis	in	priklic
-	 Vsak	zapis	potopa	vsebuje:
	 	 Številko	zapisa	Čas	in	datum	pričetka	Trajanje	potopa		 	
	 	 Največjo	globino	potopa
	 	 Minimalno	temperaturo	vode	Indikacijo	kraja	potopa
	 	 Funkcija	izbrisa	trenutnega/prejšnjega/vseh	zapisov

Baterija

-	 Tip	 :	Litij-ionska	napolnjiva
-	 Dimenzije	 :	20	x	3	mm
-	 Temperatura	uporabe	 :	-20°C	do	50°C
-	 Koda	 :	PD2032	3Volt

Omer	jamči	za	ta	izdelek	odsotnost	napak	v	materialu	ali	izdelavi	v	
trajanju	dveh	let	od	dneva	nakupa	v	ES	ter	enega	leta	izven	ES.	V	tem	
obdobju	bo	družba	Omer,	po	lastni	presoji	popravila	ali	zamenjala	vsako	
komponento,	ki	bi	se	okvarila	med	normalno	uporabo.	Deli	ali	storitve	
bodo	za	ta	popravila	ali	zamenjave	brezplačni.	Poleg	tega	si	družba	
Omer	pridržuje	pravico,	da	zavrne	garancijski	zahtevek	za	izdelek	ali	
storitve,	ki	bodo	pridobljene	in/ali	se	bodo	uporabile	v	nasprotju	z	zakoni	
katere	koli	držav

DOLOČITEV TIPK

1. Način URE

2. Način POTAPLJANJA

3. Način KRONOGRAFA

4. Način ODŠTEVANJA

5. Način DVOJNE URE

6. Način NASTAVITEV

9. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

   7. REGISTRIRAJTE IZDELEK

PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK

AKTIVIRAJTE VAŠ OMR1
Vaš OMR1 je v načinu varčevanja z energijo, 

da prepreči porabo baterije.
Zato ga morate aktivirati s pritiskom na katero 

koli tipko za več kot 5 sekund.

Celoten večjezični uporabniški priročnik si lahko 
prenesete z naše spletne strani:

www.omersub.com
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