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FUNKCE
- Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s.
- Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s.
- Čas lze upravovat během přestávky.
- Všechna nastavená data lze nahrát automaticky.
- Zvukové upozornění
- Indikace nízké baterie
- 2 kusy AAA baterií a nízká spotřeba energie

ZOBRAZENÍ A SYMBOLY



TLAČÍTKA



OBSLUHA HODIN
1. Zapnout / restartovat
- Stiskněte tlačítko 6 pro zapnutí hodin.
- Opět stiskněte pro vypnutí hodin.

2. Nastavení hodin
- měření času
Po zapnutí hodin na displeji vedle první levé číslice bliká "0", ostatní číslice jsou na nule, 
stiskněte tlačítko 3 pro měření času.
Pokud na displeji nejsou samé nuly, nastavte všechny číslice na nulu, poté hodiny mohou 
začít měřit čas.
- odpočítávání času
Nastavte čas na displeji podle požadovaného času odečítání.
- Nejdříve nastavte základní čas levého hráče, poté pravého hráče.
- Stiskněte tlačítko 2 nebo 1 pro nastavení čísel. Držte tlačítko pro rychlejší nastavení. 
Stiskněte tlačítko 4 pro potvrzení nastaveného čísla a tím se přesunete na další číslo. Poté
stiskněte opět tlačítko 4 pro ukončení nastavení.
- Manuální nastavení se z posledního turnaje uloží. Pokud nepotřebujete při nové hře 
nastavení měnit, jen stiskněte tlačítko 3 pro potvrzení.
- po ukončení nastavení se na displeji zobrazí symbol pauzy. 
Nyní jsou hodiny připravené pro spuštění.

3. Zvukové oznámení
- při výchozím nastavení je zvuk zapnutý a hodiny zobrazují ikonu 
- pokud zvuk při hře nepotřebujete, stiskněte během pauzy nebo před časováním tlačítko 1
pro vypnutí zvuku. Symbol zvuku zmizí z displeje a hra bude pokračovat bez zvuku.

4. Zahájení hry
- Po potvrzení času hráč stiskne tlačítko 5 pro výběr barvy, hráč s bílými figurkami začíná 
první a tlačítko na jeho straně je nahoře.
- stiskněte tlačítko 3 pro zahájení hry a čas hráči s bílými figurkami začne běžet, šipka ◄ 
směřuje na hráče s bílými figurkami.
- hráči se po každém tahu mění po stisknutí vlastní strany tlačítka 5.

5. Pauza

- Krátce stiskněte tlačítko 3 během hry pro její pozastavení, displej zobrazíPro 
pokračování hry opět stiskněte tlačítko 3.

6. Úprava časovače během hry
- pro úpravu času stiskněte tlačítko 3 pro pozastavení hry.
- Podržte tlačítko 3 na dvě vteřiny a začnou blikat čísla na levé straně.
- Nejdříve upravte čas levého hráče, poté pravého.
- Nakonec upravte číslo ukončených tahů.
- Stiskněte tlačítko 1 nebo 2 pro úpravu blikajícího tlačítka, stiskněte tlačítko 4 pro 
potvrzení. Po úpravě všech čísel stiskněte tlačítko 4 pro opuštění nastavení.

7. Kontrola během hry nebo po skončení hry
- stiskněte tlačítko 2 pro kontrolu počtu ukončených kol.



8. Ukončení hry (odpočítávání času)
- Jakmile jednomu hráči dojde stanovený čas, začne blikat ikona vlaječky a hráč tak 
prohrává.
- Hodiny umí zvukově oznámit konec časového úseku, pokud je funkce zapnutá. Ozve se 
krátké pípnutí 10 vteřin před koncem odpočtu. Při posledních 5ti vteřinách se každou 
vteřinu ozve jedno pípnutí. Při poslední vteřině se ozve dlouhé pípnutí.

9. Restartování hry
- Stiskněte ON/OFF pro vypnutí a zapnutí hodin.
- po zapnutí hodiny zobrazí čas poslední hry, pokud ještě nějaký čas zbývá, stiskněte 
pouze tlačítko 3 pro potvrzení. Jinak stiskněte tlačítko 2 nebo 1 pro nastavení nového času
a poté stiskněte tlačítko 4 pro potvrzení.

BATERIE A JEJÍ VÝMĚNA
1. Baterie a napájení
- tyto hodiny jsou napájeny pomocí 2x AAA baterií. Před prvním použitím odstraňte 
izolační pásek.
- pokud hodiny nebudete používat delší dobu, doporučujeme baterky vyjmout.
- pokud se objeví značka slabé baterie, je potřeba baterie vyměnit. Když se značka objeví 
poprvé, mají baterky stále dost energie pro dokončení současné hry.
- jakmile začne značka slabé baterky blikat, znamená to, že je stav baterií velmi nízký.
- v případě poruchy doporučujeme baterky nejdříve vyjmout a poté opět vložit, čímž se 
hodiny resetují.

2. Výměna baterií
- odstraňte kryt baterií a vyjměte staré baterie. Vložte nové dvě AAA baterie podle stran „+“
a „-“. Opět vložte zpět kryt a staré baterie zlikvidujte dle norem Vaší země.

ÚDRŽBA
- Tyto hodiny nejsou voděodolné. Vyhněte se kontaktu s vodou.
- Skladujte a používejte tyto hodiny při teplotním rozmezí -5°C  ~ +50°C. Extrémní teploty 
zkracují životnost elektronických součástek, ničí baterie a některé plastové části hodin.
- Zacházejte při manipulaci s hodinami opatrně. Jinak hrozní zničení základní desky a 
hodin.
- Hodiny čistěte navlhčeným jemným hadříkem, NEPOUŽÍVEJTE chemická rozpouštědla 
a hrubý textil.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
- Baterie: 2ks AAA baterií (doporučené alkalické baterky)
- Přesnost: lepší než ±1 sekunda za den
- Teplota: -5°C  ~ +50°C
- Vlhkost: <95%

Distributor v ČR:
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