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Návod k použití
Sportovní stopky s alarmem, chronografem, 1/100 sek, 1 mezičas

Funkce:
1. Hodiny, minuty, vteřiny & dny v týdnu
2. Měsíc & datum.
3. Chronograf s přesností 1/100 sekund (pro prvních 30 minut),       
s rozdělením ovládání kola
4. 4-letý kalendář
5. Alarm
6. 30ti vteřinová korekce synchronizace
7. 12/24 hodinový displej
8. Maximální počet: 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.

Ovládání spínačů:
Běžný odečet: hodiny, minuty, sekundy & den v týdnu.
1. Stiskněte a podržte #1 pro zobrazení Měsíce/Data
2. Stiskněte a podržte #2 pro zobrazení času alarmu
3. Stiskněte #3 pro zobrazení Režimu ovládání funkce chronografu.
4. Poté stiskněte #3 k nastavení módu alarmu
5. Opět stiskněte #3 k nastavení režimu normálního času
6. Opět stiskněte #3 k zobrazení běžného odečtu času

Nastavení:
Běžný čas:
1. Stiskněte #3 třikrát k nastavení módu běžného času. Sekundy začnou blikat. Stiskněte #1 k 
nastavení sekund.
2. Stiskněte #2 k nastavení minut, stiskněte #1 k posunutí minut
3. Stiskněte #2 k nastavení hodin, stiskněte #1 k posunutí hodin
4. Stiskněte #2 k nastavení data, stiskněte #1 k posunutí data
5. Stiskněte #2 k nastavení měsíce, stiskněte #1 k posunutí měsíce
6. Stiskněte #2 k nastavení dne v týdnu, stiskněte #1 k posunutí dne v týdnu
7. Nakonec jednou stiskněte #3 k návratu do běžného režimu

12/24 hodinový výběr:
Při nastavování „Hodin“, 12/24 hodinový odečet získáte otočením cyklu.
Např. AM/PM ve 12 hodinovém formátu a „H“ ve 24 hodinovém formátu.



Čas alarmu:
1. Stiskněte dvakrát #3 k nastavení času alarmu, „Hodiny“ začnou blikat, stiskněte #1 k posunu.
2. Stiskněte jednou #2 k nastavení času „Minuty“ začnou blikat, stiskněte #1 k posunu.
3. Nakonec stiskněte jednou #3 k návratu do běžného režimu.

Chronograf:
1. Stiskněte #3, aby jste se dostali do módu Chronografu. Stisknutím #1 nyní můžete ovládat funkci 
start a stop.
2. Během počítání stiskněte #2 a dostanete se do režimu času kola, což znamená, že 1 část počítání 
se zobrazuje na displeji, zatímco počet stále běží na pozadí.
3. Stisknutím #2 se dostanete k aktuálnímu počítání.

Funkce Alarm:
1. Funkce alarmu může být zapnuta nebo vypnuta stisknutím a podržením #2 a stisknutím společně 
s #1.
2. Pokud je alarm zapnutý, zobrazí se zvonek v pravém horním rohu dipleje.
3. Pokud je zvonek nastavený a běžný čas dosáhne nastaveného času, alarm zazní. 
4. Alarm se sám zastaví po 60 sekundách nebo jej lze jednoduše vypnout stisknutím #1. V obou 
případech se opět alarm zapne ve stejný čas následující den.

Oznámení času
1. Pokud držíte #2, stisknutím #3 můžete zapnout nebo vypnout funkci oznámení času.
2. Pokud je oznámení zapnuté, vlaječky se objeví na displeji.

Funkce spánku:
1. Pokud se alarm zapne, stisknutím #1 se hodiny přesunou do režimu spánku. To znamená, že se 
alarm opět rozezní po 5ti minutách dokud není vypnut stisknutím #2.

Baterie
Při výměně baterií používejte jim ekvivalentní.
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