
CZ:

Výr. Číslo: 89

Stopky

Uživatelská příručka

Vlastnosti:

Používat jako stopky:
• 1/100 druhá desetinná číslice je nejmenší jednotka
• schopnost měření celkového času 9 hodin 59 min a 59 999 sekund
• možnost posouvat tam a zpět, při čtení čísel z paměti
• shopnost zobrazit nejrychlejší, nejpomalejší a průměrný mezičas a odpovídající řádky
• první 8 (10/30/60/90/120/150/180) paměť
•  možnost vyčíst poslední data z paměti po resetování
• schopnost zaznamenat mezičasy (00-199)

Používat jako Hodiny:
• schopnost předvolby časového odpočítávání a počítání do 10 hodin
• automatické načasování cyklistiky a zobrazení času
• 30 sekund odpočítáváno načasování

Používat jako krokoměr:
• schopnost počítat přednastavené kroky od 10 kroků za minutu až do 320 kroků za minutu
• zobrazení frekvence a času



Slouží jako zobrazení času:
• schopnost zobrazit hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, den, týden
• schopnost nastavit budík
• schopnost nastavit 12 - nebo 24 - hodinové zobrazení času

Stop Mode:
• možnost uzavřít program na úspornou energii

Stopky:
• V režimu hodin stiskněte tlačítko D. Přepněte do režimu stopek. Stiskněte tlačítko A pro 

spuštění / zastavení času.
• V režimu načasování stiskněte tlačítko B, a v prvním kole se čas ukáže na horním řádku, čas 

mezitím se zobrazuje na prostředním řádku a chronograf zobrazuje čas na spodním řádku.
•  Číslo nebo kolo se zobrazí v levém horním rohu.
• .Stiskněte znovu tlačítko B a zobrazí se druhé kolo a mezičas
• Stiskněte tlačítko B a zobrazí se mezičas třetího kola. Stisknutím tlačítka B opakovaně, 

můžete pokračovat v zaznamenávání času a mezičasu.
• V načasování stiskněte tlačítko zastavit. Na displeji se objeví STOP.
• V režime načasování nebo zastavení stiskněte tlačítko C, v prvním kole a v mezičasech se 

objeví na displeji RECALL.
• Stlačte tlačítko C, připomene vám druhé kolo a mezičasy
• Stlačte tlačítko C potřetí, připomene vám třetí kolo a mezičasy
• V režimu čtení paměti, stiskněte opakovaně tlačítko C, ukládají se data do paměti
• Stiskněte tlačidlo A a můžete číst uložená data v paměti.
• V režimu vyvolání z paměti, stiskněte tlačítko B, zobrazí se nejrychlejší čas (FS) je zobrazen 

na horním a středním řádku. Počet nejrychlejších kol je zobrazen na spodním řádku.
• Stisknout tlačítko B znovu, nejpomaleji kolo (SL), bude zobrazeno v horním a středním 

řádku, nejrychlejší kolo bude zobrazeno na spodním řádku
• Stlačte tlačítko B potřetí, průměrný čas (AV), se zobrazí na horním a středním řádku.

Poznámka: Pokud má měřící čas více než 10 hodin, nejrychlejší, nejpomalejší a průměrný 
čas se nezobrazí.

ČASOVAČ:
• V režimu stopek, stiskněte tlačítko D pro přepnutí do režimu odpočítávaní času, zobrazí se,, 

TR,, v levém horním rohu (Poznámka: Pokud stiskněte tlačítko vtom automaticky začne 
odpočítávání 10 hodin).

• Stiskněte tlačítko B, zvolte hodiny, minuty nebo sekundy parametry, na displeji začnou 
blikat číslice.

• Zakaždým, když stiskněte tlačítko přidá se číslo, držte tlačítko A po dobu delší než dvě 
sekundy, počet se rychle zvýší.

• Stiskněte tlačítko A pro spuštění odpočítávání času. Stiskněte tlačítko znovu pro 
pozastavení. Odpočítávání dosáhne nuly, současně se spustí 15 sekundový alarm a současně 
se spustí další odpočítávání. Při nastavení odpočítávání času na méně než 30 sekund, bude 
vydávat zvukový signál pouze jednou.

• Kkdyž bude odpočítávání pozastaveno, stiskněte tlačítko C pro spuštění odpočítávání 30 
sekund, čas bude zobrazen v prvním řádku. Stiskněte tlačítko C opět na 30 sekund 
odpočítávání může být ukončeno.

• Pokud bylo odpočítávání zastaveno, stiskněte tlačítko B. Displej se vrátí k nule.

 



KROKOMĚR:
• V režimu odpočítávání časovače, stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu krokoměr
• Stisknutím tlačítka B si můžete vybrat krokovací frekvence takto: 12, 20, 30, 40, 60, 80, 

120, 160, 240, 320
• Stiskněte tlačidlo A start / pause krokování
• Když je krokovací pozastaven, stiskněte tlačítko B a čítač se vynuluje. Stisknutím tlačítka B 

přivedete krokování zpět do svého původního stavu.

Upozornění: Pokud přepnete krokovač do jiné pozice, neuloží se Vám všechna data.

Zobrazení času na displeji

1. Zobrazení v prvním řádku: týden, alarm, čas a zapnutí / vypnutí budíku (AL).
Zobrazení v prostředním řádku: měsíc, den a rok
Zobrazení ve spodním řádku je: čas

2. Stiskněte tlačítko B pro zadání alarm, kalendář / čas. Mode. Stiskněte tlačítko A pro 
změnu čísla.

Režim stop:
Dokud výrobek po dlouhou dobu nepoužíváte, můžete použít následující metodu, aby se 
program v režimu zastavení, propojil na úspornou energii. Pokud chcete produkt používat v 
souladu s touto metodou, můžete probudit program.

•  Stiskněte klávesu D pro změnu stimulačního režimu
• Podržte stisknutou klávesu C po dobu delší než 3 sekundy, dokud se nezobrazí "all-off".
•  Poté uvolněte tlačítko C.
• Stiskněte tlačítko A a display se vypne

Poznámka: Po vstupu do režimu stop, bude paměť vymazána. Data a hodiny se obnoví do 
původního stavu.

Budík:
V režimu zastavení podržte tlačítko C po dobu delší než 3 sekundy, dokud se zobrazí jako na 
levé straně, poté uvolněte tlačítko C

Pokyny k výměně baterií
Když data zobrazená na obrazovce ztmavnou, nebo zmizí, vyměňte baterie:
1.Odstráňte dekl na zadní straně
2. Vyjměte držák akumulátoru
3.Instalace AG 13/LR44/357A/SR44/A76/LR1154 lithiové baterie nebo baterie stejného 
typu
4. Stiskněte A, B, C, D jeden krát pro obnovení
5.batériu vyměňte a namontujte zadní kryt

Naše společnost 'se upřímně zajímá o názory zákazníků tak, abychom mohli dále zlepšovat 
naše produkty. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte místního prodejce nebo 
naše sídlo!


