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Használati utasítások

FUNKCIÓK
A stopper funkciói:

• 1/100 decimel második a legkisebb egység
• rész-, teljes- és köridő jeleníthető meg
• 9 óra, 59 perc és 59999 másodpercet képes mérni
• akkor lépjünk vissza oda, ha felolvassa a memória számjegyeit
• képes a leggyorsabb, leglassabb ás az átlagos köridő megjelenítésére
• az első nyolc (10/30/60/90/120/150/180) és az utolsó adat olvasható ki a 

memóriából a RESET lenyomása után
• képes a részidő felvételére is (00-199)

Időzítő funkciói:
• lehetséges előre visszaszámolási időzítés beállítása és számol akár 10 

órán keresztül
• kerékpározás időzítése és az idő kijelzése
• beállítható 30 másodperces visszaszámlálás felfüggesztésére

Lépésszámláló/pacer funkciói:
• képes számlálni 10 lépéstől percenként, 320 lépésig/perc
• képes megjeleníteni a frekvenciát és az időt

Idő kijelzése:
• a kijelző képes az óra, perc, másodperc, év, hónap, nap és hetek számának 

kijelzésére
• képes riasztás beállítására
• 12 vagy 24 órás kijelzés 

Állj üzemmód:
• tudja zárni a programot, hogy ezáltal energióat takarítson meg 



STOPPER 

Az óra üzemmódban, nyomja a D-gombot a Stopper 
kiválasztásához. Majd nyomja az A-gombot a kezdéshez vagy 
a leállításhoz.

Az időzítés folyamatban, nyomja meg a B-gombot, ezáltal a 
felső sorban megjelenik az első köridő értéke. A részidő 
látható a középső sorban, és a kronográf idő jelenik meg az 
alsó sorban. A megtett körök száma a bal felső sarokban 
látható, az ábra is mutatja.

Nyomja a B-gombot meg, ha rögzíteni szeretné a második 
kört és részidjét.

Nyomja meg a B-gombot harmadszor is, hogy rögzítse a 
harmadik körben a részidőt és köridőt. Nyomja meg a B-
gombot többször,akkor továbbra is látható a rekord kör és 
rekord részideje.

Az időzítés folyamatban, nyomja meg az A-gombot, hogy 
megállítsa az időzítést. (STOP karakter jelenik meg az alsó 
jobb sarokba)

Az időzítés folyamatban vagy a felfüggesztett módban 
nyomja meg a C-gombot az első kör és a részidő 
megjelenítéséhez. A karater „recall” jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg a C-gombot, hogy felidézzük a második kör 
értékeit és részeredményeit.

Nyomja a C-gombot a harmadik köridő és részidő 
megjelenítéséhez.

A memória visszahívó módban, nyomja meg a C-gombot, így 
előhívja a memóriát, majd nyomja az A-gombot többször, 
hogy így a memória hátra hívható.



A memória visszahívó módban, nyomja a B-gombot, hogy a 
leggyorsabb kör idejét (FS)előhívja, ami a felső és a középső 
sorban jelenik meg, ez alatt pedig a leggyorsabb körnek a 
száma.

Nyomja megint a B-gombot, ha a leglassabb (SL) kör idejét 
és részidejét  szeretné látni, ami a felső és a középső sorban 
jelenik meg, alatta pedig a száma a leglassabb körnek.

Nyomja a B-gombot harmadik alkalommal is, így az átlagos 
köridő (AV) jelenik meg a felső és középső sorban a kijelzőn.

Megjegyzés: ha a részidő vagy a kronografikus idő 10 óra 
felett van, azaz meghaladja a tíz órát az ideje, akkor a 
leggyorsabb, a leglassabb és az átlagos kör ideje nem 
jeleníthető meg.

IDŐZÍTÉS

A stopper módban, nyomja a D-gombot, hogy váltson a 
visszaszámláló üzemmódba, majd egy karakter „TR” jelenik 
meg a felső bal sarokban, ahogyan azt az ábra is jelzi.
(Megjegyzés: amikor az A-gombot nyomja, akkor a stopper 
automatikusan kezd visszaszámlálni 10 órától)

Nyomja a B-gombot az óra vagy a perc vagy a másodperc 
paramétereihez, majd a számjegyek villogni kezdenek. 

Minden A-gomb nyomásával, a kijelző mint az első ábrán (ha 
nyomva tartja az A-gombot több mint két másodpercig, a 
szóamok elkezdenek növekedni).

Nyomja az A-gombot a visszaszámláló elindulásához. 
( Megint nyomja az A-gombot, így tud szünetet tartani.) 
Amikor a visszaszámláló eléri a nullát, akkor a készülék 15 
másodpercen keresztül jelzést ad ki, ezzel egyidejűleg a 
letöltési számláló automatikusan elkezd megint 
visszaszámlálni. (Amikor a beállított visszaszámlálási idő 
kevesebb,mint 30 másodperc, akkor a keszülék jelző hangot 
ad ki magából)



Amikor a visszaszámláló pause módba van állítva, nyomja 
meg a C-gombot a 30 másodperces visszaszámlálás 
kezdéséhez, a visszaszámlálás ideje az első sorban jelenik 
meg. Megint nyomja a C-gombot, hogy a 30 másodperces 
visszaszámlálás leálljon.

Amikor a visszaszámláló pause üzemmódban van, akkor 
nyomja a B-gombot, hogy a kijelző értékeit lenullázza, 
ahogyan a kép is mutatja.

LÉPÉSSZÁMLÁLÓ/ PACER

A visszaszámláló módban, nyomja a D-gombot a pacer mód 
kiválasztásáshoz, ahogy az ábra is mutatja.

A B-gomb nyomásával ki tudja választani a pacer 
frekvenicáját (beps/minute) a következőkre: 
10,20,30,40,60,80,120,160,240,320

Az A-gomb nyomásával tudja elindítani (start) és leállítani 
(stop) a pacert.

Amikor a pacer/számláló pause üzemmódban van, nyomja a 
B-gombot, majd a számok a középső sorban nullázódnak, 
ahogyan a képen is látjuk. Ha a B-gombot nyomja tovább, a 
lépésszámláló/pacer visszatér az eredeti állapotába.

Megjegyzés: amikor másik állapotot választ, akkor minden memória érték ami 
eddig a pacerbe található, NEM LESZ ELMENTVE..

AZ IDŐ KEJLZŐJE

A kijelző az első sorban mutatja: a hetet, riasztás idejét és 
riaszást on/off (AL).
A kijelző a középső sorban mutatja a hónapot, dapot és évet.
Az alsó sorban kijelzésre keről az idő/óra.



Nyomja meg a B-gombot a riasztáshoz, naptár/idő beállítás 
módba. Majd nyomja az A-gombot a váltzáshoz.

STOP MÓD
Amikor a készülék hosszú ideig nem lett használva, akkor a következő 
módszert kell alkalmazni, hogy a stop üzemmódban, bezárja az aktuális 
programot, hogy energiát takarítson meg. 

STOP ÜZEMMÓDBAN

Nyomja a D- kulcsot a pecer mód kiválasztásáshoz, ahogy a 
képen is látható.

Amikor folyamatosan tovább nyomja a C-gombot, akkor 
három másodperc múlva a kijelzőn láthatja „all-off” jelzést, 
majd elengedheti a gombot.

Nyomja meg egyszer az A gombot, hogy kikapcsolja a 
kijelzőt.

Megjegyzés:  a STOP mód megadása után, amemória törlődik, az óra visszaáll 
az óra visszaáll az eredeti állapotába.

ÉBRESZTŐ

A Stop módban, folyamatosan tartsa nyomva a C-gombot 3 
másodpercen keresztül, amíg az nem látja, mint a bal kis 
képen, utána elengedheti a C-gombot.

UTASÍTÁSOK AZ ELEMEK CSERÉJÉHEZ

Amikor a kijelzőn a számok már rosszul láthatóak, akkor az elemeket kell 
cserélni:

• távolítsa el a hátsó fedelet
• távolítsa el az elhasznált elemeket
• helyezzen be két ugyanolyan vagy más márkájú de méretre ugyanolyan 

elemet
• nyomjon A,B,C,D gombot



• majd helyezze vissza a hátsó fedelet.


