
Stopper óra 

Cikk szám: 87 

 

 

 

 
 

Használati utasítás 

 
Sport Stopper óra ébresztő funkcióval. Kronokgráf, 1/100-másodperc kör és osztott 

vezérlés. 

 

Funkciók:  

1. A kijelző képes az óra, perc, másodperc, és a hét napja kijelzéséhez. 

2. Honap és dátum. 

3. Kronográf 1/100-másodperc kör és osztott vezérlés. 

4. 4 éves naptár 

5. Piip hang, riasztó funkció és szundi funkció. 

6. 12 vagy 24 órás kijelzés (választható) 

7. Maximális idő: 23 óra, 59 perc, 59 másodperc. 

 

Kapcsoló vezérlés 

Normál érték: Óra, Perc, Másodperc, a hét napja.  

1. Tartsa lenyomva az #1 gombot a hónap / dátum megjelenítéséhez. 



2. Tartsa lenyomva a #2-es gombot a riasztási időhöz. 

3. Tartsa lenyomva a #3-as gombot a kronográf moduszhoz. 

4. Ezután nyomja meg a #3 gombot a riasztás beállításához.  

5. Ismét nyomja meg a #3 gombot a normál idő beállításához.  

6. Ismét nyomja meg a #3-as gombot, hogy megjelenjen a normál idő a 

displayen. 

Beállítások:  

Rendes idő: 

1. Nyomja meg 3-szor a #3-as gombot, hogy beállítsa a rendes időt. A 

másodperc villog. Nyomja meg az #1-es gombot a másodperc 

beállításához. 

2. A #2-es gomb megnyomásával a percszámláló világít, az #1-es gomb 

megnyomásával beállíthatja a percszámlálót.  

3. A #2-es gomb megnyomásával az óramutató világit, az #1-es gomb 

megnyomásával beállíthatja az óramutatót. 

4. A #2-es gomb megnyomásával a dátum világit, az #1-es gombbal 

beállíthatja azt. 

5. A #2-es gomb megnyomásával a hónap világít, az #1-es 

megnyomásával beállíthatja azt. 

6. A #2-es gomb megnyomásával a nap kijelzője világit, az #1-es 

gombbal beállíthatja azt. 

7. A végén nyomja meg a #3-as gombot, hogy a rendes időt mutassa.  

 

 

 

12/24 órás opció: 

1. Az óra beállításakor a 12/24 órás leolvasást a ciklus megfordításával 

lehet elérni, azaz. AM / PM 12 órás formátumban és H 24 órás 

formátumban. 

 

Riasztási idő:  

1. Nyomja meg kétszer a #3-as gombot, hogy az riasztási idő „óra” 

kezdjen villogni, nyomja meg az #1-es gombot a beállításához.  

2. Nyomja meg a #2-es gombot, hogy riasztási idő percben villogjon, és 

nyomja meg az 1 gombot a beállításához.  

3. Végül nyomja meg a 3-as gombot a normál időméréshez való 

visszatéréshez. 

 

Kronográf:  

1. Nyomja meg a #3 gombot a kronográf módba való belépéshez, az 1 

megnyomásával bármilyen számlálási eseményt elindíthat vagy 

leállíthat.  

2. A számolás során a #2-es megnyomásával belép a kör idõ 

üzemmódba, azaz a számolás 1 része továbbra is zajlik a háttérben. 

3. Nyomja meg a #2-es gombot az aktuális számoláshoz. 

 



Szundi funkció: Ha az riasztó sípolása be van kapcsolva, akkor az #1-

es gomb megnyomásával elhalasztja. Ez azt jelenti, hogy a riasztás 5 

perc múlva újra megszólal, ha nem tiltja le a #2-es gomb 

megnyomásával. 

               Elem:  

Az elem cserélésénél használja a LR 44-es fajtát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


