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Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

Stoper ten umożliwia pomiar czasów do 24 godzin. Pomiar pierwszych 30 minut prowadzony jest z dokładnością do 1/100 sekundy, po
upływie tego czasu pomiar prowadzony jest w godzinach i sekundach. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w zegar z funkcją kalendarza
i budzika. Aktualny czas może być wyświetlany alternatywnie w trybie 12- lub 24-godzinnym. Poza standardową funkcją budzenia mogą
Państwo nastawić również sygnał cogodzinny. Stoper zasilany jest przy pomocy baterii guzikowej typu LR44.

Urządzenia nie wolno narażać na oddziaływanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, silnych wibracji ani dużej wilgotności. Prosimy nigdy
nie uruchamiać stopera natychmiast po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia! Osadzające się skropliny mogłyby w
niekorzystnych warunkach go uszkodzić. Pozwolić, by urządzenie w stanie nie włączonym osiągnęło temperaturę otoczenia, a skropliny
odparowały.

Obsługa

Przycisk A (w górnej części urządzenia po lewej stronie): funkcja budzika (godziny, minuty, AM/PM)
Przycisk B (w dolnej części urządzenia): nastawianie trybu pracy dla funkcji stopera, nastawy czasu alarmu, nastawy czasu rzeczywistego
(zegara)
Przycisk C (w górnej części urządzenia po prawej stronie): nastawianie daty (miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia)

Tryb wyświetlania czasu rzeczywistego

Naciskać tyle razy przycisk trybu pracy B aż urządzenie przełączy się na tryb wyświetlania czasu rzeczywistego. Tryb ten można rozpoznać po
tym, że na wyświetlaczu pojawi się dzień tygodnia, godzina, minuty oraz sekundy.
Aby móc przystąpić do nastawiania aktualnego czasu, należy teraz trzykrotnie nacisnąć przycisk B. Pozycja sekund zacznie migać.
Posługując się przyciskiem C, można teraz krok po kroku zmieniać nastawianą wartość (w przypadku pozycji sekund – wyzerować ją).
Przełączanie na dalsze nastawy (w następującej kolejności: sekundy – minuty – godziny – dzień miesiąca – miesiąc – dzień tygodnia) odbywa
się za pomocą przycisku A.
Jeżeli podczas nastawiania godzin zostanie wciśnięty i przytrzymany dłużej przycisk C, to spowoduje to przełączenie na 12-godzinny tryb
wyświetlania czasu, a kolejne przytrzymanie wciśniętego przycisku C – powrót do 24-godzinnego trybu wyświetlania.
Aby zakończyć nastawy aktualnego czasu, nacisnąć jednokrotnie przycisk trybu pracy B.
Naciśnięcie przycisku C w trybie wyświetlania czasu rzeczywistego umożliwia odczytanie daty, a naciśnięcie przycisku A – odczytanie
nastawionego czasu budzenia.

Czas budzenia

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku A wciśniętego w trybie wyświetlania czasu rzeczywistego umożliwia odczytanie nastawionego czasu
budzenia. Jeśli nadal przytrzymywać będą Państwo wciśnięty przycisk A i nacisną w tym czasie przycisk C, to nastąpi włączenie bądź
wyłączenie funkcji budzenia. Przy włączonym budzeniu na wyświetlaczu pojawia się symbol dzwonka.
Włączenie sygnału upływu godzin wymaga naciśnięcia przycisku B przy wciśniętym przycisku A. Przy włączonym sygnale na wyświetlaczu
widoczny jest pasek dni tygodnia.
Aby móc przystąpić do nastawiania czasu budzenia, należy w trybie wyświetlania czasu rzeczywistego dwukrotnie nacisnąć przycisk trybu B.
Pozycja minut dla czasu budzenia zacznie migać. Posługując się przyciskiem C, można teraz nastawić minuty. Naciśnięcie przycisku A
spowoduje miganie pozycji godzin. Nastawianie godziny budzenia również za pomocą przycisku C.
Nastawienie czasu budzenia automatycznie aktywuje funkcję budzenia (na wyświetlaczu widoczny jest symbol dzwonka.
Kiedy rozlega się alarm, można go wyłączyć przez naciśnięcie przycisku A lub C.
Sygnał budzenia emitowany jest w odstępach pięciominutowych do czasu wyłączenia symbolu dzwonka, jak to opisano powyżej.

Funkcja stopera

Jednokrotne naciśnięcie przycisku trybu pracy B w trybie wyświetlania czasu rzeczywistego pozwala przejść do funkcji stopera.
Naciśnięcie przycisku C uruchamia teraz stoper. Na wyświetlaczu widoczne są teraz setne i dziesiętne części sekund oraz sekundy i minuty.
Ponowne naciśnięcie przycisku C powoduje zatrzymanie stopera i umożliwia odczytanie wyniku pomiaru. Wyzerowanie stopera następuje po
naciśnięciu przycisku A.
Kiedy prowadzi się pomiary czasu np. dwóch biegaczy, to można zapisać w pamięci czas pośredni („międzyczas”). W tym celu należy
uruchomić stoper przyciskiem C. Kiedy pierwszy z biegaczy dotrze do mety, wówczas naciska się przycisk A, a w przypadku drugiego
biegacza przycisk C. Na wyświetlaczu widoczny będzie czas uzyskany przez pierwszego biegacza, a czas drugiego biegacza pojawi się po
naciśnięciu przycisku A. Ponowne naciśnięcie przycisku A spowoduje skasowanie wszystkich wartości.

Wymiana baterii

Odkręcić 4 śrubki w tylnej części urządzenia. Wymienić baterię na nową w tym samym typie. Baterię należy zainstalować z uwzględnieniem
właściwej biegunowości. Zamknąć pokrywę kieszeni na baterię. Używać wyłącznie baterii typu LR 44.

Dane techniczne

Funkcje: czas rzeczywisty wyświetlany w trybie 12- lub 24-godzinnym



funkcja budzenia
funkcja stopera
cogodzinny sygnał upływu godzin

Zakres pomiarów stopera: 24 godziny
Bateria: 1x bateria guzikowa LR44
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