Obsluha

Návod k obsluze

Základní funkce stopek
1. Stiskněte tlačítko MODE pro zvolení požadovaného režimu „Split“ (měření mezičasů), "Lap"
(měření času po kolech) nebo "countdown" . Během procesu počítání nesmí být režim měněn.
2. Zvolte buďto režim „Split“, nebo „Lap“.
3. Stiskněte tlačítko „START / STOP“ pro odstartování měřícího režimu.
4. Stiskněte znovu tlačítko „START / STOP“ pro zastavení měřícího režimu.
5. Stiskněte tlačítko „SPLIT/RESET“ pro reset počítače.
Režim SPLIT (mezičas) a LAP (čas kola)
Stopky disponují mezičas (Split) a režim (Lap) měření kol. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro výběr z režimů
„SPLIT“ nebo „LAP“. Funkce SPLIT měří uběhnutý čas od startu až po určitý bod. Pomocí této funkce
můžete zjistit mezičasy jakož i celkový čas.
Funkce LAP měří čas po každém kole nový, bez sčítání předchozích časů kol
k celkovému času.

Stopky COUNTDOWN

1. Stiskněte tlačítko START / STOP pro odstartování počítání.
2. Stiskněte zlatíčko „SPLIT / RESET“ pro přijmutí času SPLIT/LAP. Ukazatel zůstává stát, avšak v pozadí
počítají stopky stále. Symbol „SPLTI / LAP“ bliká, jako indikace, že stopky stále počítají.
3. Ukončení procesu měření
a. Během zobrazení časů 2 Split/Lap
- stiskněte tlačítko START / STOP, během zobrazení zůstává stát pro zastavení
počítacího běhu. Symbol SPLIT případně LAP přestane blikat a zobrazí se symbol
„STOP“
- stiskněte tlačítko SPLIT / RESET, pro zobrazení naposledy přijatých SPLIT/LAP časů
- stiskněte znovu tlačítko SPLIT/RESET pro restart počítání
nebo
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b. Během zobrazení posledních SPLIT/LAP časů:
- stiskněte tlačítko SPLIT / LAP pro zobrazení momentálního času měření
- stiskněte tlačítko START / STOP, pro zastavení procesu měření
- stiskněte tlačítko SPLIT/RESET pro resetování měření
nebo
4. Pro pokračování měření:
- stiskněte tlačítko SPLIT/RESET, pro zobrazení momentálního času měření
- stiskněte tlačítko SPLIT/RESET pro pokračování měření od kroku 2
5. Proces měření stisknutím tlačítka START/STOP dočasně zastavíte a pokračujete. Během pausy se
objeví symbol STOP.

Úvod
Vážení zákazníci,
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stopek Condtdown.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Charakteristika přístroje
Stopky slouží k měření času případně měření mezičasu, jsou vhodné pro použití ve sportovních oblastech.
Jiné použití než je dříve popsané je zakázané a může poškodit produkt.

Režim COUNTDOWN
Stiskněte tlačítko MODE pro režim Countdown.
1. Stiskněte tlačítko MODE a držte 2 minuty stisknuté pro nastavení času startu měření. Hodiny začnou
blikat.
2. Stiskněte tlačítko START / STOP pro nastavení hodin.Stiskněte znovu tlačítko SPLIT/RESET pro
potvrzení zadání a krok dále.
3. opakujte krok 3 pro nastavení minut a sekund.
4. Stiskněte tlačítko START /STOP pro odstartování časovače Countdown. Stiskněte znovu tlačítko
START/STOP pro zastavení časovače Countdown. Pokud Countdown stav měření je nastaven na 30
sekund, nebo více, ozve se při posledních 5 sekundách 5 pípnutí, pokaždé 1 tón na 1 sekundu. Bude-li
čas nastaven na více než 30 sekund, ozvou se pouze 2 zapípnutí, pokud dosáhne měření 0. Poté, co
měření dosáhne 0, začne počítání počítač znovu vzestupně.
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Technická data
Napájení
Oblast měření countdown
Rozměry (Š x V x H)

1,5V knoflíková baterie LR44 (včetně)
1 sekunda do 99 hodin 59 minut 59 sekund
75 x 75 x 25mm

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku Případné opravy
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej
vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a
nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké
nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace,
spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Stopkky nevyžadují žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto
prostředky mohly poškodit displej a pouzdro. Nenamáčejte stopkydo vody nebo do jiných kapalin.

Záruka
Na stopky poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
KREC/01/2009
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