
Navodila za Stop timer z govorom 
621250 ut 8845  
Nastavitev ure: 
1. Postavite  stikalo v pozicijo CLOCK SET 
2. S tipki HR, MIN in SEK nastavite  željen čas. Če te 

tipke tiščite se začne hiter prelet vrednosti. 
3. Ko nastavite uro potisnite stikalo v pozicijo CLOCK 
Nastavitev odštevalnega timer-ja 
1. Potisnite stikalo v pozicijo COUNT DOWN 
2. S tipko HR, MIN in SEK nastavite pravilen čas. 
Start timerja 
1. Pritisnite tipko START in čas se začne odštevati. Ura 

vam pove preostali čas, po naslednji tabeli: 
Preostali čas Govor 
=> 60 minut Vsako uro 
=< 60 minut Vsakih 10 minut 
=< 10 minut Vsako minuto 
=< 1 minut Vsakih 10 sekund 
=< 10 sekund Vsako uro 
2. Ko se čas izteče se oglasi signal, ki traja 1 minuto, čas 

pa se začne prištevati.  
Ustavitev in prekinitev Count-Down funkcije: Da 
ustavite Count Down funkcijo pritisnite tipko START / 
STOP, da gre naprej pa ponovno pritisnite to tipko. 
Izbris Count Down funkcije: Če je Count Down funkcija 
aktivirana pritisnite tipko STOP in CLEAR, da zbrišete 
zapis v njej. 
Avtomatsko ponavljanje Count Down funkcije: To 
ponavljanje funkcije dosežete z naslednjimi nastavitvami. 
Še prej morate spodnji pokrovček pod katerimi so posebne 
funkcije.  
1. Postavite stikalo v Count Down funkcijo in s tipko 

HR, MIN in SEC nastavite čas, od katerega želite 
odštevati. 

2. Pritisnite stikalo v pozicijo REPEAT v pozicijo YES  
ali NO. 

3. Pritisnite tipko START/STOP, da sprožite števec. 
Pove vam preostali čas do konca po naslednji tabeli. 

Čas Opozorilo 
=> 2 minute Ko je določen čas traja 

alarm 1 minuto 
= > 10 sekund Dvojni pip ton 
= < 10 sekund Dvojni pip ton. Če je 

govor na ON ni alarma. 
Memory funkcija 
Count Down funkcijo lahko tudi shranite oziroma shranite 
nastavljen čas.  
1. Najprej vstavite Count Down čas in nato pritisnite 

tipko MEMORY. Na zaslonu utripa MEMORY.  
2. Za priklic časa v spominu pritisnite tipko MEMORY, 

v tem trenutku ta čas začne utripati na zaslonu. Sedaj 
pritisnite samo še START/STOP tipko, da sprožite 
čas. 

3. Če želite čas zbrisati pritisnite tipko CLEAR ko 
MEMORY utripa. 

4. Spomin morate izbrisati vsakokrat, ko želite vanj 
vstaviti nov čas. 

Izbira alarma: Na voljo imate 6 različnih tonov, ki se 
prožijo, ko Timer odšteje na 0. Najprej morate potisniti 
pokrovček spodnjih posebnih funkcij navzdol, tako da 
bodo vidne vse tipke.  
1. Pritisnite tipko SOUND da sprožite posamezen zvok. 

Funkcijo pustite na tistem zvoku, ki vam odgovarja. 

2. Ko pride čas na 00 se bo sprožil alarm, ki bo trajal ca 
1 minuto. 

Vklop in izklop govora: Najprej morate potisniti 
pokrovček spodnjih posebnih funkcij navzdol, tako da 
bodo vidne vse tipke.  S tipko VOICE ON OFF lahko 
govorno funkcijo Count Down timer-ja vključite ali 
izključite. Pri izključeni funkciji govora se bo alarm ob 
prihodu na 00 vseeno sprožil (pisk), medtem ko vas Timer 
ne bo sproti obveščal o času. 
COUNT UP: pri tej funkciji ne poznamo zvočnega 
opozorila. 
1. Potisnite stikalo v COUNT UP. 
2. Pritisnite tipko START/STOP da jo aktivirate. 
3. Ko želite prekiniti to funkcijo pritisnite 

START/STOP. 
4. Če se želite povrniti na 00 pritisnite tipko CLEAR. 
5. Maksimalni čas prištevanja je 23:59:59. 
Ura: Potisnite stikalo v položaj Clock in s stikalom 
VOICE ON OFF vključite zvok. Sedaj vas bo TIMER ob 
pritisku na katerokoli tipko obvestil o času. 
Baterije: Dve gumbni bateriji se nahajata pod sponko za 
nošenje. Pri namestitvi baterij bodite pozorni na polariteto. 
Običajno je v prostoru za baterije narisan znak + ali -. Pri 
namestitvi torej sledite temu znaku in znaku na baterijah. 
Nepravilno nameščene baterije lahko okvarijo napravo.     
 
 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. 
Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za 
katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki 
so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si 
popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov 
ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se 
popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo 
k aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi 

malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk 

ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen 
žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki 
bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi 
nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 
Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki 
so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije 
je na istem naslovu. 


