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Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění 

kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě 

objevení  jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem 

jeho nahrazení.  

 

 

Technické informace: 
 

 Napájení: 1 ks baterie CR2032 

 Zobrazení času: 12/24 h, hodiny, minuty, sekundy, datum, den, rok, alarm 

 Stopky: 10/60/80/100 kol (podle modelu), 9:59:59.59 

 Zobrazení data: den, měsíc, rok, den v týdnu 

 Timer – 2x odpočet 

 Podsvícení displeje 

 

Ovládací prvky: 
 

 

tlačítka A, B, C –  ovládání funkcí (start/stop, reset) 

 

tlačítko D – přepínání mezi jednotlivými módy 

 

tlačítko E – aktivuje podsvícení displeje 

 

 

 

Výměna baterií: Pomocí mince nebo podobného nástroje 

odšroubujte krytku na zadní straně přístroje. Krytku otevřete a 

vyměňte baterii CR2032 za nový kus. Uzavřete zadní krytku. 

 

 

Základní nastavení: 
 

Nastavení hodin 

Zmáčkneme tlačítko D pro zobrazení módu CLOCK. Zmáčkneme a 

držíme tlačítko B po dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení. 

Nejdříve nastavujeme čas alarmu (hodiny a minuty). Nastavení provádíme 

tlačítkem A, potvrdíme tlačítkem B. Stejným způsobem nastavíme také 

všechny další hodnoty – zapnutí alarmu, (ON/OFF), aktuální datum (rok, 

měsíc a den), formát času (12/24) a čas (hodiny, minuty a sekundy). 

 

Nastavení alarmu 

Po nastavení alarmu (viz. nastavení hodin) se automaticky spustí jeho 

funkce, v pravém horním rohu displeje se objeví smybol “.“ . Alarm může být kdykoli vypnut tlačítkem 

C, symbol “.“ zmizí. Při spuštění alarmu a dosažení nastaveného času zazní zvukový signál po dobu 60 

sekund. 
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Používání stopek 
 

Pro vstup do módu stopek stiskněte tlačítko D, v levém horním rohu displeje se objeví nápi CHRONO. 

Tlačítkem A spustíte stopky, stejným tlačítkem je zastavíte. Tlačítkem B provedete vynulování 

změřeného času. Přístroj také umožňuje sledování mezičasů. Tlačítkem A spustíme stopky, mezičas 

odečteme stisknutím tlačítka B, zatímco hlavní měřený čas dále ubíhá. Dalším zmáčknutím tlačítka B 

zaznamenáme další mezičas, stejně můžeme pokračovat až do dosažení maximálního počtu mezičasů 

(kol) podle modelu přístroje. Pro zastavení stopek zmáčkneme tlačítko A. Stopky můžeme vynulovat 

tlačítkem B. Zmáčknutím tlačítka C zobrazíme údaj o průměrném čase zaznamenaných kol (AVE), 

dalším zmáčknutím talčítka C zobrazíme údaj o nejlepším čase (BES) a nejhorším čase (SLO). 

Zmáčknutím tlačítka B vyvoláme z paměti přístroje časy jednotlivých kol, číslo kola vidíme v horním 

řádku displeje, postupně můžeme zobrazit všechny zaznamenané časy. Zmáčknutím tlačítka D se opět 

vrátíme do módu stopek. 

 

 

 

Funkce Timer 

Přístroj je vybaven funkcí dvojnásobného odpočtu, uživatel má možnost 

nastavit dva časové úseky, pojejichž oběhnutí se přístroj ohlásí zvukovým 

signálem. Zmáčkněte tlačítko D pro vstup do módu Timer. Nastavení 

časů provedeme zmáčknutím a držením tlačítka B po dobu 2 sekund, 

nejdříve nastavujeme čas prvního úseku (hodiny, minuty, sekundy), pak 

úseku druhého. Nastavení hodnot  provádíme tlačítkem A, potvrzujeme 

tlačítkem B. Pro spuštění odpočtu zmáčkneme tlačítko A, stejným 

tlačítkem můžeme odpočet zastavit. 

 

 

 

Funkce Pacer 

Tato funkce umožňuje přístroji vydávat pravidelné zvukové signály 

v intervalu jedné minuty.  Pro vstup do tohoto módu zmáčkněte tlačítko 

D. V pravém dolním rohu displeje bliká aktuálně nastavená hodnota 10, 

kterou můžeme pomocí tlačítka B měnit na hodnoty 10 až 320. 

Prakticky to znamená, že se přístroj bude ozývat 10 až 320 pípnutími 

během minuty. Nastavenou funkci spustíme zmáčknutím tlačítka A, 

stejným tlačítkem ji vypneme. Přepnutím do jiného módu tlačítkem D 

dojde k vyresetování této funkce. 

 

 

 

 

Údržba: 
 

Pokud chcete, aby vám přístroj dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce: 

 stopky nesmí přijít do kontaktu s vodou 

 nevystavujte přístroj nadměrné: síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti 

 chraňte přístroj před pádem 

 nečistěte přístroj drsnými látkami nebo agresivními čističi 

 nové baterie instalujte podle návodu, nemíchejte nové a staré baterie 

 nezasahujte do vnitřní jednotky přístroje 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 

následující záruky: 

- záruku 2 roky  
 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním 

v nesouladu se záručním listem  

2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškozením 

4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy) 

5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahy 

7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 

vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 
Upozornění: 

1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku 

tak, aby věc mohla být řádně užívána 

2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem o 

zakoupení 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických 

zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj 

nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 

místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 

prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 

nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.  

 

Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 

zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  

nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

 

 

MASTER SPORT s.r.o. 

1. máje 69/14     

709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Czech Republic 

reklamace@nejlevnejsisport.cz  

www.nejlevnejsisport.cz 


