2.РЕЖИМ „ПОТАПЯНЕ”

5.РЕЖИМ „ДВОЙНО ВРЕМЕ”

Режим „Текущо време”

Настояща
дълбочина
във водата

Настояща
температура на
водата

-

Текущо време

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
АКТИВИРАЙТЕ ВАШИЯ OMR1
Вашият OMR1може да оперира в режим
на пестене на енергия с цел избягване
разход на батерията.
Поради тази причина е нужно да го
активирате, като натиснете произволен
бутон за повече от 5 секунди.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БУТОНИТЕ

Дисплей

Режим на текущо време

Бутон за избор на режим (М)
- Служи за избиране на следните режими: „Текущо време”, 		
„Възпроизвеждане на записите от потапянията”, „Хронограф”, „Таймер за
обратно броене” и „Двойно време”.
- Задръжте, за да влезете в режим „Настройки”.
Бутон за Движение нагоре/Старт/Стоп (U)
Служи за:
- Промяна на стойността при настройване или увеличаване на зададената
стойност при работа в режим „Настройки”.
- Активиране на функциите „старт” или „стоп” при работа в режим 		
„Хронограф” или режим „Таймер за обратно броене”.
- Смяна на изобразяването на подфункциите от режим „Текущо време”.
- Избиране на „Записване на потапяне” при работа в режим 		
„Възпроизвеждане на записите от потапянията”.
Бутон за движение надолу/Нулиране (D)
Служи за:
- Показване на ежедневната аларма.
- За промяна на стойността при настройване или намаляване на 		
зададената стойност в дисплея с настройките.
- За изчистване на стойностите на хронографа и таймера за обратно броене.
- За избиране на „Записване на потапяне” при работа в режим 		
„Възпроизвеждане на записите от потапянията”.
Бутон (EL)
- Натиснете бутон (EL) за 2 секунди, за да настроите автоматичната 		
подсветка на ON (вкл.) или OFF (изкл.)
- За да включите подсветка EL за около 3 секунди.
Автоматична подсветка
- Когато автоматичната подсветка е настроена на ON, EL подсветката ще се
включи автоматично за 3 секунди при натискане на някой бутон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Основните операции с бутоните са обобщени в по-горните параграфи,
но въпреки това прочетете следващите указания за подробните операции.

1.РЕЖИМ „ЧАСОВНИК”

Икона на
алармата за
Режим „Потапяне”
известяване
Дисплей с текущото време за дълбочина

Време на
потапянето
Максимална
дълбочина

Дисплей с
максималната
дълбочина

Режим „Потапяне”
- Режим „Потапяне” ще се активира автоматично, ако потребителят
се потопи и достигне ниво на водата приблизително 1,5 м
(4,92 фута).
- Когато Режим „Потапяне” се появи, следната информация ще бъде
на дисплея:
1) Настояща дълбочина на водата.
2) Настояща температура на водата.
3) Индикатор за състоянието на потапяне.
4) Изминалото време при потапяне.
5) Текущото време (по избор).
6) Максимална дълбочина.

3.РЕЖИМ „ХРОНОГРАФ”
Час

Минута

Секунда

1/100 секунда
Хронограф

Режим „Хронограф”
- Часовникът съдържа функция „секундомер”, която измерва 		
изминалото време и текущото разделяне (сплит тайм).
- Измервателен капацитет на хронографа:
- Резолюция на измерване: 1/100 секунда
- Обхват на измерване: 99 часа, 59 минути и 59,99 секунди.
Как да използвате хронографа
- Когато е избран дисплея на хронографа, натиснете бутон (U), за да
стартирате хронографа. Натиснете отново бутон (U), за да спрете
отброяването.
- Когато хронографът работи, натискането на бутон (D) ще „замрази”
дисплея за отброяване, за да може потребителят да направи
разделяне на времето (сплит тайм).
		

4. РЕЖИМ „ОБРАТНО БРОЕНЕ”
Целево време
Целево време
(секунда)
(час, минута)

Дисплей за час, минута, секунда
Дисплей за месец, дата, ден от седмицата
Автоматичен календар от 2000 г. до 2099 г.
12/24 часов формат
Дисплей за месец/дата или дата/месец
Ежечасова „камбана” (звуков сигнал)
Ежедневна аларма
Дисплей за температурата

Режим „Двойно време”

Режим „Хронограф”

- Часовникът съдържа режим „Двойно време”, който показва на 		
потребителя още едно допълнително време при пътуване в чужбина.

- Резолюция: 1/100 секунда
- Обхват: 99 часа, 59 минути, 59,99 секунди
- Функция „Разделяне на времето” (сплит тайм)

Как да настроите двойното време

Дисплей с времето
на потапянето

9.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- За да изберете дисплея с настройките, задръжте бутон (M) за 2
секунди в дисплея „Двойно време” и тогава цифрите за минутите ще
започнат да мигат.
- В дисплея с настройките, настинете бутон (М), за да преместите
мигането към съседната диаграма, за да можете да избирате между
различни настройки.
- Когато мигат „Час” или „Минута”, натиснете бутон (U) или бутон (D), за
да увеличите или намалите цифрата (задръжте бутона, за да 		
променяте цифрата по-бързо).
- Когато настройката е завършена, задръжте бутон (М) за 2 секунди,
за да излезете от дисплея с настройки. Ако не натиснете някакъв бутон
до 1 минута, часовникът също автоматично ще излезе от дисплея с
настройки.

6. РЕЖИМ „НАСТРОЙКИ”
Как да настроите часовника
- За да изберете дисплея с настройки, задръжте бутон (М) за 2 секунди
в режим „Текущо време” и тогава цифрите за „секунди” ще започнат да
мигат.
- В дисплея с настройки, натиснете бутон (М), за да преместите 		
мигането към съседната диаграма, за да може да избирате между
различни настройки.
- Когато една от настройките (с изключение на „секунди”) мига,
натиснете бутон (U) или бутон (D), за да увеличите или намалите 		
цифрата/промените настройката (задръжте бутона, за да може да
сменяте по-бързо).
- Когато цифрите за „секунди” започнат да мигат, натиснете бутон (U)
или бутон (D), за да нулирате.
- Когато звуковият сигнал (звук за бутоните) е настроен на ON, всяко
натискане на бутон ще е придружено със звуков сигнал.
- Ако „камбаната” (ежечасовата камбана) е настроена на ON ( ), 		
часовникът ще издава звуков сигнал веднъж на всеки час.
- Когато настройката е завършена, задръжте бутон (М) за 2 секунди,
за да излезете от дисплея с настройки. Ако не натиснете някакъв бутон
до 1 минута, часовникът също автоматично ще излезе от дисплея с
настройки.

7.РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШИЯ
ПРОДУКТ
Регистрирайки Вашия OMR1, вие позволявате на Omer да ви
изпраща актуална информация за вашия часовник по e-mail и
съответно да активира гаранцията. Посетете уебсайта
www.omer-sub.com.

8.ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА
БАТЕРИЯТА
Контактни изводи за
USB кабел

Режим „Таймер за обратно
броене”
Задна част

Режим „Таймер за обратно броене”
-

Резолюция: 1 секунда
Обхват: 99 часа, 59 минути, 59 секунди
Звуков сигнал веднъж на минута за последните 10 минути
Звуков сигнал веднъж на 10 секунди за последната минута
Звуков сигнал веднъж на секунда за последните 5 секунди
Звуков сигнал в продължение на 30 секунди при обратно 		
броене до нула

Режим „Потапяне”
- Място на потапяне - море или езеро (избираемо)
- Автоматично активиране/деактивиране на режим „Потапяне”
в случай на потапяне или изплуване до 1,5 м дълбочина на 		
водата.
- Дисплей за продължителност на текущото потапяне, 		
дълбочина, място на потапяне, текущо време, максимална 		
дълбочина и температура на водата.
- Единица за дълбочина: метър или фут (избираемо)
- Резолюция на дълбочината: 0,1м / 0,328 фута
- Максимална дълбочина: 100 м / 328 фута
- Автоматична памет за записване на потапянията
Дисплей за температурата
- Единица: °C/°F (избираемо)
- Резолюция: 1°C/1°F
- Обхват: -10°C до +60°C/14 F до 140 F
Режим „Възпроизвеждане на записите от потапянията”
- Възможност за записване и възпроизвеждане на 199 записа
- Всеки запис на потапяне съдържа:
		
Номер на записа
		
Начално време и дата
		
Продължителност на потапянето
		
Максимална дълбочина на потапяне
		
Минимална температура на водата
		
Индикация за мястото на потапяне
- Функция за изтриване на текущ запис/предишен запис/всички
записи
Батерия
- Тип
- Размери
- Температура при употреба
- Код

: Lithium Ion – презареждаща се
: 20 х 3 mm
: -20°C до 50°C
: PD2032 3 волта

10.ГАРАНЦИЯ
Този продукт на Omer е защитен с гаранция за липсата на дефекти в
материалите или в изработката за период от две години от датата на
покупка на територията на Европейския съюз и за една година извън
територията на Европейския съюз. В рамките на този период Omer, по
своя преценка, ще поправи или подмени всички компоненти, които са се
повредили при нормална употреба. Такива ремонти или подмени ще бъдат
направени без клиентът да бъде таксуван за новите части или вложения
труд. В допълнение на това Omer си запазва правото да откаже искове за
гаранция срещу продукти или услуги, които са получени и/или използвани
в нарушение на законите на някоя от страните.

Можете да получите пълния многоезичен
наръчник на потребителя от нашия уебсайт:

www.omersub.com

