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Obj. č.: 84 05 73  

 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do 
provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, 
abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
  

 
 



 2

Obsah 
Strana 

Úvod................................................................................................. 2 

Účel použití přístroje a bezpečnostní předpisy ........................... 2 
Bezpečnostní předpisy ....................................................................................... 3 
Obsluha stopek............................................................................... 4 
Ovládací tlačítka stopek ..................................................................................... 4 
Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře................................................. 4 
Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí) ........... 5 
Funkce stopek .................................................................................................... 6 
Výměna baterie ............................................................................... 6 

Údržba a čištění stopek.................................................................. 6 
Případná likvidace stopek................................................................................... 6 
Technické údaje.............................................................................. 7 
 
 
 
Úvod 
  
Vážení zákazníci! 
Velice nás potěšilo, že jste se rozhodli k zakoupení těchto našich kapesních stopek. 
Doufáme, že tyto stopky přinesou mnoho radosti a zábavy nejen Vám, ale i Vašim 
známým a přátelům.   
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních norem. Výrobek je 
opatřen značkou „CE“ a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. 
Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.  
Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste 
tento návod k obsluze dodržovali! 
 
 

Účel použití přístroje a bezpečnostní předpisy 
Pomocí těchto stopek můžete měřit časy až 24 hodin. Prvních 30 minut můžete měřit 
s rozlišením po jedné setině sekundy (1/100 s), zbývající čas změříte po sekundách, 
minutách a hodinách. Tyto stopky jsou dále vybaveny funkcí normálního zobrazení 
času (funkce normálních hodinek) včetně zobrazení data (dne v měsíci, měsíce v roce 
a se zobrazením zkratek dnů v týdnu v anglickém jazyce). Zobrazovaný čas můžete 
nastavit ve 12-hodinovém nebo ve 24-hodinovém formátu zobrazení.  Kromě normální 
funkce buzení (s funkcí opakovaného buzení) jsou tyto stopky vybaveny ještě 
akustickým signálem, který Vás upozorní na uplynutí každé celé hodiny. K napájení 
stopek slouží 1 knoflíková baterie typu „LR44“.  
Jiný způsob používání tohoto přístroje (než pro výše uvedené účely) není dovolen, 
neboť by mohl být příčinou různých nebezpečí nebo poškození přístroje. Ve vnitřním 
zapojení tohoto přístroje nesmíte v žádném případě provádět změny. V takovýchto 
případech zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky přístroje. 
 
 

Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy. 
 
 



Bezpečnostní předpisy 

 

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne 
nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho 
vyplynuly. 

 

• Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat 
a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). 

• Tento přístroj, který lze napájet pouze jednou knoflíkovou baterií typu „LR 44“. 
K napájení stopek nepoužívejte žádné jiné typy baterií. 

• S přístrojem zacházejte šetrně – nevystavujte jej otřesům, nárazům a nenechte jej 
spadnout na podlahu (toto by mohlo způsobit jeho poškození). Dále tento přístroj 
nevystavujte vysokým teplotám, stříkající nebo kapající vodě a silným vibracím. 

• Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí 
do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš 
přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se 
jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí a nedojde k odpaření zkondenzované vody. 

• Tento přístroj není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo 
polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti 
spolknout.    

 

 
 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou 
poradnou (se svým prodejcem) nebo požádejte o radu jiného 
kvalifikovaného odborníka. 

   

 

Baterie nepatří do dětských rukou! Nenechávejte baterie volně ležet. 
Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata!  

Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně 
nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 

 
 

 

Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního 
odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k 
poškození životního prostředí!  
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v 
prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 
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Obsluha stopek 
Ovládací tlačítka stopek 

 
Tlačítko A: Tlačítko zobrazení nastaveného času buzení (hodiny, minuty a další 

nastavení).   

Tlačítko B: Tlačítko „MODE“ – přepínání různých režimů: zapnutí funkce stopek, 
nastavení času buzení, nastavení času (hodiny) a potvrzení provedených 
nastavení. 

Tlačítko C: Nastavení kalendáře (měsíc, den zkratka dne v týdnu), spuštění a 
zastavení stopek jakož i další nastavení, např. přepnutí zobrazení času 
z 12-hodinového formátu na formát 24-hodinový.  

 

Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře  
1. Přepnutí do režimu normálního zobrazení času: 

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „MODE“ [B] tak dlouho, dokud nepřepnete 
zobrazení na displeji stopek do režimu zobrazení normálního času. Tento režim 
poznáte podle zobrazení zkratky dne v týdnu, času v hodinách, minutách a 
sekundách na displeji.     

2. Nastavení času a data: 
Abyste mohli provést nastavení času a data, stiskněte 3 x (třikrát) tlačítko [B]. Na 
displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času v sekundách. Postupným 
tisknutím tlačítka [C] vynulujte nastavení sekund na hodnotu „00“.       

3. Postupným tisknutím tlačítka [A] přepnete zobrazení na displeji na následující 
nastavení: minuty, hodiny, den v měsíci, měsíc v roce, zkratka dne v týdnu a 
zpět k nastavení sekund. Příslušná pole pro provedení nastavení budou na 
displeji stopek blikat. 

4. Tisknutím tlačítka [C] zvýšíte tyto hodnoty směrem nahoru. Po každém 
provedeném nastavení (například minut) stiskněte tlačítko [A] a přepněte 
zobrazení na displeji k nastavení další hodnoty (například času v hodinách). 

5. Podržíte-li při nastavování času v hodinách delší dobu stisknuté tlačítko [C], 
přepnete zobrazení času na 12-hodinový formát, dalším stisknutím tohoto tlačítka 
přepnete zobrazení času na formát 24-hodinový. 

6. Potvrzení nastavení (ukončení těchto nastavení) provedete krátkých stisknutím 
tlačítka [B]. Na displeji stopek se zobrazí normální čas jako na hodinkách. 

7. Krátkým stisknutím tlačítka [C] v režimu zobrazení času můžete zobrazit na 
displeji datum, krátkým stisknutím tlačítka [A] zobrazíte nastavený čas buzení. 
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Poznámka:  
Nastavíte-li na displeji stopek 12-hodinový formát zobrazení času, pak se budou na 
displeji zobrazovat ještě následující symboly: PM (post meridiem) =  „čas odpoledne“ a   
AM (ante meridiem) = „čas dopoledne“. Jedná se angloamerický způsob zobrazení 
času. 
 
Zkratky dnů v týdnu jsou na displeji stopek zobrazovány v anglickém jazyce: 
„SU“ (= Sunday = neděle), „MO“ (= Monday = pondělí),  
„TU“ (= Tuesday = úterý), „WE“ (= Wednesday = středa), 
„TH“ (= Thursday = čtvrtek), „FR“ (= Friday = pátek),  
„SA“ (= Saturday = sobota)  
 
 
Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí) 
1. Zapnutí / vypnutí funkce buzení: 

Stisknutím tlačítka [A] v normálním režimu zobrazení času zobrazíte na displeji 
stopek nastavený čas buzení. Pokud podržíte poté tlačítko [A] déle stisknuté, 
můžete stisknutím tlačítka [C] zapnout nebo vypnout funkci buzení. Je-li funkce 
budíku zapnutá, zobrazí se na displeji stopek symbol „zvonečku“. Jinak nebude 
tento symbol na displeji zobrazen.    

2. Zapnutí / vypnutí hodinového alarmu: 
Budete-li chtít zapnout hodinový alarm (vyzvánění každou celou hodinu), podržte 
stisknuté tlačítko [A] a stiskněte tlačítko [B]. Bude-li tento alarm zapnutý, zobrazí 
se na displeji stopek celá lišta se zkratkami dnů v týdnu.  

3. Nastavení času buzení provedete následujícím způsobem:  
Stiskněte v režimu normálního zobrazení času 2 x (dvakrát) tlačítko [B]. Na 
displeji stopek začne blikat pole pro nastavení času buzení v minutách. 
Postupným tisknutím tlačítka [C] nastavte minutu času buzení. Poté stiskněte 
tlačítko [A], na displeji začne  blikat pole pro nastavení času buzení v hodinách. 
Postupným tisknutím tlačítka [C] nastavte hodinu času buzení. 

4. Po tomto provedeném nastavení času buzení, bude funkce budíku automaticky 
zapnuta (pokud ji ovšem nevypnete – viz 1.). Toto poznáte podle zobrazení 
symbolu „zvonečku“ na displeji stopek.     

5. Přerušení buzení: 
Jakmile se ze stopek ozve akustický signál, můžete jej na 5 minut vypnout 
(přerušit) stisknutím tlačítka [A] nebo [C].  

6. Funkce opakovaného buzení: Akustický signál se bude ozývat v 5-minutových 
intervalech tak dlouho, dokud jej výše uvedeným způsobem nevypnete (dokud 
nezmizí z displeje symbol „zvonečku“). 
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Funkce stopek 
1. Zapnutí funkce stopek: 

Jedním (krátkým) stisknutím tlačítka [B] v normálním režimu zobrazení času 
zapnete funkci stopek (stopky – odpočítávání času tímto způsobem ještě 
nespustíte).  

2. Spuštění stopek: 
Stopky (odpočítávání času) spustíte nyní krátkým stisknutím tlačítka [C]. Na 
displeji stopek budou zobrazovány setiny sekundy, desetiny sekundy, celé 
sekundy a minuty měřeného času.   

3. Zastavení stopek (měření času): 
Měření času zastavíte dalším krátkým stisknutím tlačítka [C]. Odečtěte na displeji 
stopek změřený čas. 

4. Vynulování času změřeného stopkami): 
Vynulování času změřeného stopkami provedete stisknutím tlačítka [A]. 

5. Měření 2 mezičasů: 
Budete-li chtít změřit 2 mezičasy nebo časy dosažené 2 závodníky, postupujte 
následujícím způsobem: Spusťte stopky stisknutím tlačítka [C]. Jakmile doběhne 
například první závodník do cíle, stiskněte tlačítko [A]. Doběhne-li druhý závodník 
do cíle, stiskněte tlačítko [C]. Na displeji stopek uvidíte nyní čas dosažený prvním 
závodníkem a po stisknutí tlačítka [A] uvidíte na displeji čas dosažený druhým 
závodníkem. Dalším stisknutím tlačítka [A] provedete vynulování obou mezičasů.  

 
 
Výměna baterie 
Vyšroubujte na zadní straně stopek 4 šroubky a sundejte kryt bateriového pouzdra. 
Vyndejte z pouzdra vybitou baterii a vložte do něj novou baterii správou polaritou. Poté 
kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Používejte pouze baterie typu „LR44“ 
 
 
Údržba a čištění stopek 
Tyto stopky kromě občasné výměny baterie nevyžadují žádnou údržbu. Jakmile bude 
zobrazení na displeji stopek nečitelné, nebo přestanou-li stopky fungovat, proveďte 
výměnu baterie.  

Jiné opravy stopek mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu.  

Pokud dojde k znečištění pouzdra (krytu) přístroje nebo jeho displeje, vyčistěte tyto 
plochy pomocí navlhčeného hadříku. Nepoužívejte k čištění žádné prostředky na 
drhnutí nebo chemická rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a 
pouzdro přístroje. 
 
Případná likvidace stopek  
Pokud přestane přístroj fungovat a nebude-li existovat žádná možnost jeho opravy, 
zlikvidujte vadný přístroj podle zákonných předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 



Technické údaje  
Funkce: Zobrazení času (12- nebo 24- hodinový formát) 

Buzení  
Hodinový alarm 
Stopky (24 hodin) 

Napájení: 1 knoflíková baterie typu „LR44“ 
 
 

 

 

 7


	 
	Obj. č.: 84 05 73  
	Úvod 
	Vážení zákazníci! 
	Účel použití přístroje a bezpečnostní předpisy 
	Bezpečnostní předpisy 
	 
	Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 


	Obsluha stopek 
	Ovládací tlačítka stopek 
	Režim zobrazení a nastavení času a kalendáře  
	Režim nastavení času buzení a hodinového alarmu (zapnutí a vypnutí) 
	Funkce stopek 

	Výměna baterie 
	Údržba a čištění stopek 
	Případná likvidace stopek  

	Technické údaje  


