
SK:

Výr. Číslo :89

Stopky

Užívateľská príručka

Vlastnosti
            Používať ako stopky

• 1/100  druhá desatinná číslica je najmenšia jednotka
• schopnosť merania celkového času 9 hodín 59 min a 59 999 sekúnd
• možnosť posúvať tam a späť, pri čítaní čísel z pamäte
• shopnosť zobraziť najrýchlejší, najpomalší a  priemerný medzičas a zodpovedajúce riadky
• prvý 8 (10/30/60/90/120/150/180) Pamäť
•  možnosť vyčítať posledné údaje z pamäte po resetovaní
• schopnosť zaznamenať medzičasy (00-199)

Používať ako Hodiny
• schopnosť predvoľby časového odpočítavania  a počítanie do 10 hodín
• automatické načasovanie cyklistiky a zobrazenie času

30 sekúnd odpočítavané načasovanie

Používať ako krokomer
• schopnosť počítať prednastavené kroky od 10 krokov za minútu až do 320 krokov za minútu
• zobrazenie frekvencie a času



Slúži ako zobrazenie času
• schopnosť zobraziť hodiny, minúty, sekundy, rok, mesiac, deň, týždeň
• schopnosť nastaviť budík
• schopnosť nastaviť 12 - alebo 24 - hodinové zobrazenie času

Stop Mode
• možnosť uzavrieť program na úspornú energiu

Stopky:

1. V režime hodín stlačte tlačidlo D. Prepnite do režimu stopiek. Stlačte tlačidlo A pre 
spustenie / zastavenie času.

2. V režime načasovania stlačte tlačidlo B, a v prvom kole sa čas zobrazí na hornom riadku, 
čas medzitým sa zobrazuje na prostrednom riadku a chronograf zobrazuje čas na spodnom 
riadku. Číslo alebo bicykel sa zobrazí v ľavom hornom rohu.

3. Stlačte znovu tlačidlo B. A zobrazí sa druhé kolo a medzičas
4. Stlačte tlačidlo B a zobrazí sa medzičas tretieho kola. Stlačením tlačidla B opakovane, 

môžete pokračovať v zaznamenávaní času a medzičasu.
5. V načasovaní stlačte tlačidlo zastavit. Na displeji sa objaví STOP.
6. Vrežime načasovanie alebo zastavenie stlačte tlačidlo C, v prvom kole a v medzičasoch sa 

objaví na displeji RECALL.
7. Stlačte tlačidlo C , pripomenie vám druhé kolo a medzičasy
8. Stlačte tlačidlo C tretí krát, pripomenie vám tretie kolo a medzičasy
9. V režime čítania pamäti, stlačte opakovane tlačidlo C, ukladajú sa dáta do pamäti
10. Stlačte tlečidlo A a môžete čítať uložené dáta v pamäti.
11. V režime vyvolanie z pamäte, stlačte tlačidlo B, zobrazí sa najrýchlejší čas (FS) je 

zobrazený na hornom a strednom riadku. Počet najrýchlejších kôl je zobrazený na spodnom 
riadku.

12. Stlačte tlačidlo B znovu, najpomalšie kolo(SL), bude zobrazené v hornom a strednom 
riadku, najrýchlejšie kolo bude  zobrazené na spodnom riadku

13. Stlačte tlačidlo B tretíkrát, priemerný čas (AV), sa zobrazí na hornom a strednom riadku.
14. Poznámka: Ak má merací čas viac ako 10 hodín, najrýchlejší, najpomalší a priemerný čas 

sa nezobrazí.

ČASOVAČ:
1. V režime stopiek, stlačte tlačidlo D pre prepnutie do režimu odpočítavača času, zobrazí 

sa ,,TR,, v ľavom hornom rohu(Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo vtom automaticky začne 
odpočítavanie 10 hodín).

2. Stlačte tlačidlo B, zvoľte hodiny, minúty alebo sekundy parametre, na displeji začnú blikať 
číslice. 

3. Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo pridá sa číslo, držte tlačidlo A po dobu dlhšiu než dve 
sekundy, počet sa rýchle zvýši.

4. Stlačte tlačidlo A pre spustenie odpočítavania času. Stlačte tlačidlo znovu pre pozastavenie. 
Odpočítavanie dosiahne nulu, súčastne sa spustí 15 sekundový alarm a súčastne sa spustí 
dalšie odpočítavanie. Pri nastavení odpočítavania času na menej než 30 sekúnd, bude 
vydávať zvukový signál iba raz.

5. Keď bude odpočítavanie pozastavené, stlačte tlačidlo C pre spustenie odpočítavania 30 
sekúnd, čas bude zobrazený v prvom riadku. Stlačte tlačidlo C opäť na 30 sekúnd 
odpočítavanie môže byť ukončené.

6. Ak bolo odpočítavanie zastavené, stlačte tlačidlo B. Displej sa vráti k nule.



 
KROKOMER:

1. V režime odpočítavania časovača, stlačte tlačidlo pre prepnutie do režimu krokomer
2.  Stlačením tlačidla B si môžete vybrať krokovacie frekvencie takto: 12, 20, 30, 40, 60, 80, 

120, 160, 240, 320
3. Stlačte tlečidlo A start/pause krokovanie
4. Keď je krokovač pozastavený, stlačte tlačidlo B a čítač sa vynuluje. Stlačením tlačidla B 

privediete krokovač späť do svojho pôvodného stavu.

Upozornenie: Ak prepnete krokovač do inej pozície, neuložia sa Vám všetky dáta.

Zobrazenie času na displeji

1. Zobrazenie v prvom riadku: týždeň, alarm, čas a zapnutie / vypnutie budíka (AL).
    Zobrazenie v prostrednom riadku: mesiac, deň a rok
    Zobrazenie v spodnom riadku je: čas

2. Stlačte tlačidlo B pre zadanie alarm, kalendár / čas. Mode. Stlačte tlačidlo A pre zmenu čísla.

Režim stop:
Pokým výrobok po dlhú dobu nepoužívate, môžete použiť nasledujúcu metódu, aby sa program v 
režime zastavenia, prepojil na úspornú energiu. Ak chcete produkt používať v súlade s touto 
metódou, môžete prebudiť program.

1. Stlačte klávesu D  pre zmenu stimulačného režimu
2. Podržte stlačený kláves C po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, kým sa nezobrazí "all-off". Potom 
uvoľnite tlačidlo C.
3. Stlačte tlačidlo A a display sa vypne

Poznámka: Po vstupe do režimu stop, bude pamäť vymazaná. Dáta a hodiny sa obnovia do 
pôvodného stavu.

Budík:
V režime zastavenia podržte tlačidlo C po dobu dlhšie ako 3 sekundy, kým sa zobrazí ako na ľavej 
strane, potom uvoľnite tlačidlo C

Pokyny k výmene batérií
Keď dáta zobrazené na obrazovke stmavnú, alebo zmiznú, vymeňte batérie:
1.Odstráňte dekel na zadnej strane
2. Vyberte držiak akumulátora
3.Inštalujte AG 13/LR44/357A/SR44/A76/LR1154 lítiové batérie alebo batérie rovnakého typu
4. Stlačte A, B, C, D jeden krát pre obnovenie
5.batériu vymeňte a namontujte  zadný kryt

Naša spoločnosť ´sa úprimne zaujíma o názory zákazníkov tak, aby sme mohli ďalej zlepšovať naše 
produkty. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte miestneho predajcu alebo naše sídlo!


