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CZBLAHOPŘEJEME

Jsme hrdí, že jste si vybrali tyto úžasné 
Victorinox Swiss Army TRAVEL ALARM 1884 LIMITED EDITION.

Inspirovány vynalézavostí původního švýcarského armádního nože, 
tento unikátní TRAVEL ALARM disponuje stejným skládacím systé-
mem, jenž byl vynalezen pro kapesní nůž Victorinox v roce 1884.

Doufáme, že si užijete tyto speciální hodinky.

CZ
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TRAVEL ALARM 1884 LIMITED EDITION

Tento velice speciální model je celosvětově limitovaný pouze na 1884 kusů podle roku založení 
Victorinox.

K oslavě 125. výročí si Victorinox Swiss Army splnila dávný sen zkombinování hodinek s prin-
cipem zatahovací čepele kapesních nožů Victorinox. Výsledný TRAVEL ALARM se pyšní stejným 
pružinovým efektem a zvukem „kliknutí“ jako originální švýcarský armádní kapesní nůž, stej-
né červené boční panely, a dokonce obsahuje slavné párátko a pinzetu. Číselník a boční panely 
přebírají červenou a žluto-zlatou jubilejní barvu 125. výročí Victorinox. Přední panel obsahuje 
logo kříže a štítu ve zlaté, zatímco zadní panel je označen výročním logem Victorinox: 
„125 let, váš společník na celý život“.

Otočný mechanismus  
k otevření hodinek, inspirovaný 
švýcarským armádním nožem

Výroční design  
na přední straně

Otevírací mechanismus  
hodinek, inspirovaný  
švýcarským armádním  
nožem

Párátko  
a pinzeta
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CHARAKTERISTIKA

Quartz strojek švýcarské výroby (ETA 804.192) s funkcí budíku.

Funkce
Budík
Hodiny, minuty, vteřiny
Datum na 3 hodinách

Technické specifikace
54 mm pouzdro vyrobené z masivní nerezové oceli (316L)
57.50 mm s korunkou a tlačítky
Výška: 19.50 mm
Chráněná korunka a tlačítko budíku
Otevírací systém s pružinkou Victorinox
Nárazuvzdorný tvrzený minerální krystal
Speciální červený a žluto-zlatý číselník
Luminiscenční ručky a číslice

Voděodolnost
Vaše hodinky TRAVEL ALARM 1884 LIMITED EDITION jsou voděodolné do 30 metrů  
(98 stop / 3 ATM).
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JAK HODINKY POUŽÍVAT

Tlačítka
A Budík zapnutí/vypnutí

Ukazatele hodinek
B  Hodinové ručky
C  Minutové ručky
D  Vteřinové ručky 
E Ručka budíku
F Datum

Korunka má tři pozice
1 Normální pozice
2 – nastavení data proti směru chodu hodinových ruček
 – nastavení budíku po směru chodu hodinových ruček
3 Nastavení času, zastavení vteřin
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NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do pozice 3.
2.  Ujistěte se, že pozice ruček koresponduje se změnou data o půlnoci, nikoli v poledne.
  Otáčejte korunkou, dokud ručky nedosáhnout požadovaného času. 
3.  Zatlačte korunku pevně zpět do pozice 1. 

NASTAVENÍ DATA

1.   Vytáhněte korunku do pozice 3. Otáčejte jí po směru chodu hodinových ruček. Jakmile 
dosáhnete půlnoci, přeskočí datum a následně nastavte aktuální čas.

2.   Zatlačte korunku do pozice 2. Otáčením korunky proti směru chodu hodinových ruček 
nastavte datum. Následně zatlačte korunku zpět do pozice 1.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Budík je možné nastavit pouze v rozmezí 12 hodin od chvíle, kdy ho nastavujete.
Nastavení času budíku:
1  Vytáhněte korunku do pozice 2.
2 Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ruček k nastavení času budíku.
3 Zatlačte korunku zpět do pozice 1, jakmile dosáhnete požadovaného času budíku. 
Zapnutí budíku:  zmáčkněte tlačítko budíku (A).  

Aktivace budíku je potvrzena pípnutím.
Vypnutí budíku:  zmáčkněte tlačítko budíku (A) do normální pozice.  

Budík je vypnutý.
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Věříme, že nestačí poskytnout hrubé funkce a užitečnost; tyto samotné hodnoty 
neuspokojí srdce. Je to krásný design, který vdechne našim výrobkům život  
a dále inspiruje k mimořádné věrnosti značce naše nejvášnivější zákazníky. 

Hodinky Victorinox Swiss Army a Victorinox Swiss Army nože, příbory, cestovní 
potřeby, móda a vůně existují proto, aby fungovaly, plnily potřebu  

a potěšily svou upřímnou krásou. 
Rodí se z rukou a myslí lidí pro jejich potřeby. 

Mají srdce a inteligenci. Jsou vytvořeny tak, jako vy.


