
Stopky JS-322
ID: 28269

Funkce:
1. Hodiny, minuty, vteřiny & den v týdnu
2. Měsíc & datum
3. stopky s přesností 1/100 sek, s ovládáním mezičasu
4. 4-roční kalendář
5. Budík
6. 30 sekundová korekce pro synchronizaci
7. 12/24 hodinový formát zobrazení
8. Maximální počet: 23 hodin, 59 minut, 59 sekundová

Ovládání:

1. Stiskněte a podržte #1 k zobrazení Měsíce/datumu
2. Stiskněte a podržte #2 k zobrazení času alarmu
3. Stiskněte #3 pro funkci stopek
4. Poté stiskněte #3 pro nastavení alarmu
5. Opět stiskněte #3 pro stanovení normálního času
6. Opět stiskněte #3 k zobrazení normálního času

Nastavení:

Normální čas:
1. Stiskněte třikrát #3 pro režim nastavení normálního
času. Sekundy začnou blikat. Stiskněte #1 pro nastavení
sekund.



2. Stiskněte #2 pro přepnutí na minuty, stiskem #1 minuty nastavíte.
3. Stiskněte #2 pro přepnutí na hodiny, stiskem #1 hodiny nastavíte.
4. Stiskněte #2 pro přepnutí na datum, stiskem #1 datum nastavíte.
5. Stiskněte #2 pro přepnutí na měsíc, stiskem #1 měsíc nastavíte.
6. Stiskněte #2 pro přepnutí na den, stiskem #1 den nastavíte.
7. Nakonec jednou stiskněte #3 pro návrat do běžného režimu.

Výběr hodinového režimu 12/24:
Při nastavování hodin máte možnost nastavit hodinový režim na 12 (AM/PM) nebo 24 („H“)
hodinový formát.

Čas budíku:
1. Stiskněte dvakrát #3 pro nastavení budíku, hodiny začnou blikat, stiskněte #1 pro 
nastavení.
2. Stiskněte jednou #2 pro nastavení minut, stiskem #1 minuty nastavíte.
3. nakonec jednou stiskněte #3 pro návrat do běžného režimu.

Stopky:
1. Stiskněte #3, aby jste se dostali do režimu stopek, stiskem #1 zahájíte nebo zastavíte 
počítání času. 
2. Během počítání stisknutím #2 vstoupíte do režimu časů kol. Jedno počítání kola je 
zobrazeno na displeji a počítání druhého kola stále pokračuje v pozadí.
3. Stisknutím #2 se Vám zobrazí aktuální počítání.

Funkce budíku:
1. Funkci budíku zapnete nebo vypnete podržením tlačítka #2 a stisknutím #1 dohromady.
2. Pokud je budík zapnutý, zobrazí se v pravém horním rohu zvonek.
3. Budík se zapne, jakmile běžný čas dosáhne nastaveného času.
4. Budík se sám vypne po 6 sekundách nebo ho vypnete stisknutím tlačítka #1. V obou 
případech se budík zapne ve stejný čas následující den.

Funkce melodie:
1. Podržením tlačítka #2 a stisknutím tlačítka #3 zapnete nebo vypnete funkci Chime.
2. Jakmile je funkce melodie zapnutá, objeví se na displeji vlaječky.

Funkce odložení:
1. Jakmile zvoní budík, stisknutím tlačítka #1 oddálíte čas budíku. Budík opět začne zvonit
po 5ti minutách, dokud funkci nezrušíte stiskem tlačítka #2.

Baterie:
Při výměně baterie použijte typ LR44 nebo jemu podobný.
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