
Návod k použití nástěnné/stolni ČnsoMÍRY 90090

Uvedení do provozu:
Na zadní straně těla časomíry otevřete kryt baterií a vyjměte papírový lrryt kontaktŮ. Pak kryt opět zavřete. Na
displeji se na pár vteřin objeví pro kontrolu všechny segmenty. Pak je časomíry v režimu hodin a Čas je poČÍtán

od 12:00...
Výchozí pozice : režim času (CLOCK): nánev dne (v angličtině na homím okraji), označení AM
(DOPOLEDNE) vteřiny (pod čarou),minuty (nad čarou) hodiny.
Datum: po zmáčknutí tlač.,,START" i s údajem roku (pod čarou) v režimu CLOCK )hodiny)

POPIS TLAČÍTEK(horní hrana časomíry)
MODE: stlač. krátce = PŘESUN meziREŽIMY (CLOCK hodiny, STOPWATCH načítací stopky, TIMER

odečítací stopky/minutka, ALARM budík)
Stlač.dlouze (3_5s) : bliká pozice NASTAVOVANÍ jednotlivých dat (RESET navyšuje hodnoty a

START vybírápozici dalšího měněného údaje)
Obecně při nastavování platí: přidržením tlač. RYCHLOPOSUN, po 30s nečinnosti se Časomíra

vracízpětdo režimu.
RE§ET: nulování hodnot v režimech
START: datum v režimu CLOCK, start stopek a Timeru, zap.lvyp. Budíku

Nastavení času a datumu (CLOCK):
1) ,,MODE" Stlač.dlouze (3-5s) časomíra kontrolně pípne - bliká údaj vteřin (do 29.s se nuluje Čas na

stávající minutu, po 30.s se nuluje čas na následující minutu)
2) ,,START"- opakovaně: výběr údaje,minut,hodin, měsíceo datumu, roku (koncové dvouČÍslÍ), název

dne je píiřazen automaticka dle kalendáře, volba lzl24hrežimu.
3) ,,RESET"- zména hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
4) ,,MODE"- konec nastavování

Použití a ovládání režimu Stopkv (STOPWATCH):
1) ,,START"- zapnutí / vypnutí načítání (klasické měření času)
2) ,,RESET" -meziěas/rušení mezičasu : návrat ke spuštěnému času
3) ,,RESET" - vyvolání mezičasu pokud byl změřen, nulování stopek (pokud stopky nejsou spuštěny;

STOP je zobtazeno na displeji vpravo od vteřin)

TIMER - iednorázová odečítací minutka. nastavení a použití:
l),,MODE" Stlač.dlouze (3-5s) časomíra kontrolně pípne - bliká údaj vteřin
2) ,,START"- opakovaně: výběr údaje minut, hodin
3) ,,RESET"- zména hodnoty zvoleného údaje
4) ,,MODE"- konec nastavování
5) .,START"- zapnutí / vypnutí odečítání
6) Po uplynutí nastaveného času, časomíra zní 15s zvukový signál a dá|e časomíra naěitá čas jako

stopky (doba přestávky mezi poločasy, třetinami...)
7) ,,START" zastavínaěítání,,,RESET" vrátí Timer na původně nastavený ěas alze opět odpoČÍtávat

směrem dolů....

Nastavení a použití budíku (ALARM):
1) ,,MODE" Stlaě.dlouze (3-5s) časomíra kontrolně pípne - bliká údaj minut
2) ,,RESET"- změna hodnoty zvoleného údaje minut
3) ,,START" výběr údaje hodin
4) ,,RESET"- zména hodnoty zvoleného údaje hodin
5) ,,MODE"- konec nastavování
6) ..START"- opakovaně vypnutí (--) / zapnutí buzení (..on" a symbol signálu na disple_ii)



Použití iako stolní časo,míra - pomocí podpěry - ýklopného stojánku na zaďni části těla časomíry ve spodní polovině.

Použití iako nástěnná časomíra - pomocí výsuvného závěsného držadlase zéřezem na horní hraně těla časomíry.

VÝměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout nebo se displej zcelaztrati. V těchto případech je nutné
baterie vyměnit. Používejte qýhradně mačkové Rl4 malé mono baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnaže se
je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie můžete svěřit hodinráři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologic(ý
sběr a naslednou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel ňizená. Časomíru používejte jen pro ten účel, pro který
byla vyrobena. Není vodotěsná, nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou! Podle intenzity a typu polňiváni nolte
adekvátní finanční investici (nejlevnější nenivždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíčnízáruka. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně v}rplněným
záručním listem. (u dovozce - výobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo proyoz
nebo pro opravy po záruění době)

Záraka se nevztahuje na poškozenívzniklá běžným opotřebením:
{. Skla
* Baterie
* Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ....)
* Vady způsobené neodborným zásahem
* Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
* Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozorněnÍ: při vystavení časomíry po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej
dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota časomíry je -10 až+50 C!


