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Rendeltetésszerű használat 
Ez a stopperóra idő és részidő mérésére szolgál, például 
sportoláskor. Kizárólag egy LR44 méretű gombelemmel 
működik. A fentiektől eltérő használat a készülék károsodását 
okozza, ezen kívül még rövidzár, tűz, áramütés, stb. 
veszélyét is magában rejti. A készülék egyetlen részét sem 
szabad megváltoztatni, ill. átalakítani. Feltétlenül tartsuk be a 
biztonsági előírásokat. 
 
Biztonsági előírások 
A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő 
bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem 
vállalunk semmiféle felelősséget a következményes 
károkért sem. 
A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások 
be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért 
nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az 
esetekben is elvész a garancia. 
• Tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy 

átalakítása, különben érvényét veszíti az engedély 
(CE), továbbá a garancia is. 

• A készülékkel óvatosan kell bánni, nem szabad leejteni, 
mert az ütődések, vagy még a kis magasságból történő 
leesés is károsodást okozhat. 

• Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, 
közvetlen napsütés, erős rezgések vagy nedvesség 
behatásának. 

• A készülék nem gyerekjáték! 
• Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel 

vagy szakműhellyel végeztessünk. 
• Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, 

amelyekre nem találunk választ a jelen kezelési 
utasításban, forduljunk a vevőszolgálathoz vagy más 
szakemberhez. 

 
Kezelés 
A stopperóra alapfunkciói 
1. Nyomjuk meg a „MODE” (üzemmód) gombot, hogy 

a „Split” (részidő mérése), „Lap” (köridő mérése), 
vagy „Countdown” (visszaszámlálás) üzemmódok 
közül kiválasszuk a kívánt üzemmódot. 

2. Válasszuk ki a „Split” vagy a „Lap” üzemmódot. 
3. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az 

időmérés megkezdése céljából. 
4. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az 

időmérés leállítása céljából. 
5. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a számláló 

kinullázása érdekében. 
 
A „Split” (részidő mérése) és a „Lap” (köridő mérése) 
üzemmód. 

A stopperórának van egy részidő (Split) és egy köridő 
(Lap) üzemmódja. Nyomjuk meg a „MODE” gombot, 
hogy a „Split” vagy a „Lap” üzemmódot kiválasszuk.  



 
A Split funkció a rajttól egy 
bizonyos pontig eltelt időt 
méri. Ezzel a funkcióval 
lekérdezhető a részidő és az 
összidő egyaránt. A Lap 
funkció minden megtett kör 
után újra méri az időt a nélkül, 
hogy hozzáadná az előző kör 
idejét az összidőhöz. 

 

 
1./2. idő      1./2. kör 

1. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot a számláló 
beindítása céljából. 

2. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a részidő/ 
köridő rögzítése érdekében. A kijelzés leáll, azonban 
a stopperóra a háttérben tovább jár. A „SPLIT/LAP” 
szimbólum villog, jelezvén ezzel, hogy a stopperóra 
még mindig számlál. 

3. A számlálási folyamat befejezése: 
a.  Mialatt a két utolsó részidő/köridő látható a 

kijelzőn: 
− Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot, 

mialatt a kijelzés áll, hogy leállítsuk a 
számlálási folyamatot. A „SPLIT”, illetve a 
„LAP” szimbólum villogása abbamarad, és 
megjelenik a „STOP” szimbólum. 

− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot 
az utoljára rögzített részidő/köridő kijelzése 
céljából. 

− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a 
számláló kinullázása céljából. 

VAGY 
b.  Mialatt csak az utoljára rögzített részidő/köridő 

kijelzése látható: 
− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot 

az éppen számlálás alatt lévő idő kijelzése 
céljából. 

− Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot, 
hogy leállítsuk a számlálási folyamatot. 

− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a 
számláló kinullázása céljából. 

VAGY 
4. A továbbszámláláshoz: 

− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot 
az éppen számlálás alatt lévő idő kijelzése 
céljából. 

− Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot, 
hogy a számlálást a 2. ponttól folytassuk. 

5. A számlálást a „START/STOP” gomb megnyomása 
által átmenetileg megállíthatjuk, illetve folytathatjuk. 
A szünet alatt a „STOP” szimbólum látható. 

 
Visszaszámlálás üzemmód 
Válasszuk ki a visszaszámlálás (Countdown) üzemmódot 
a „MODE” gomb megnyomása által. 
1. Nyomjuk meg, és 2 másodpercig tartsuk nyomva a 

„MODE” gombot, hogy beállítsuk a számlálás 
beindulásának az idejét. Elkezdenek villogni az óra 
számjegyei. 

2. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az óra 
beállítása céljából. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” 
gombot a beállított érték megerősítése céljából, és 
hogy továbbugorjunk a beállításban. 

3. Ismételjük meg az előző lépéseket a perc és a 
másodperc beállításához. 

4. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot a vissza-
számlálás elindítása céljából. Nyomjuk meg még 

egyszer a „START/STOP” gombot a visszaszámlálás 
leállítása céljából.  

Ha a visszaszámlálás ideje 30 másodpercre vagy annál 
hosszabb időre van beállítva, az utolsó 5 másodpercben 5 
csipogó hang szólal meg, minden másodpercben egy. Ha 
30 másodpercnél rövidebb idő van beállítva, akkor 
csupán 2 csipogás hangzik fel, ha a számláló eléri a 0-t. 
Miután a számláló elérte a 0 állást, újra előrefelé kezd el 
számlálni. 
 
Elemcsere 
Az elem berakásakor ügyeljünk a helyes polaritásra. 
Vegyük ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem 
fogjuk használni, hogy megelőzzük az elem kifolyásából 
eredő károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel 
érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat, viseljünk 
emiatt megfelelő védőkesztyűt az elem kezeléséhez. Ne 
férhessenek a gyerekek hozzá az elemhez. Ne hagyjuk 
szabadon heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy a 
háziállatok lenyelhetik. Ne szedjük szét, ne zárjuk rövidre 
és ne dobjuk tűzbe az elemeket, és ne is próbáljuk 
feltölteni őket, mert ezek robbanásveszélyes műveletek. 
Ne használjuk nyitott állapotban a stopperórát. 
 
1. Csavarjuk ki a stopperóra 

hátoldalán található hat csavart. 
2. Vegyük le a hátlapot. 

 
3. Rakjunk be a kimerült gombelem helyére egy újat 

(1,5 V, LR44) helyes polaritással (a pozitív pólus 
mutasson a stopperóra hátlapja felé). 

4. Szereljük vissza a hátlapot a helyére. 
 
A kimerült elem eltávolítása 
Ne dobjuk a kimerült elemeket a háztartási hulladék 
közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely 
olyan üzletbe, ahol elemeket is árusítanak. 
 
Műszaki adatok 
Tápáramellátás 1,5 V-os gombelem, LR44 
 (együttszállítva) 
Visszaszámlálás tartománya 1 mp ÷ 9 óra 59 perc 59 másodperc 
Méretek (sz x ma x mé) 75 x 95 x 25 mm 
 


