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Uporaba
Štoparica je namenjena merjenju časov in vmesnih časov po potrebi, na primer na področju športa.
Napajana naj bo samo z gumbno baterijo LR44.
Kakršnakoli drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi v poškodovanje izdelka ter z
njim povezana dodatna tveganja, kot so kratek stik, požar, električni šok itd.
Nobeden od delov naprave se ne sme spreminjati – napravo ne smete odpirati, jo spreminjati in ponovno
sestaviti. Pred uporabo naprave preberite celotna navodila za uporabo in jih shranite za nadaljnje napotke
in pomoč pri uporabi naprave.

Varnostna navodila
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za poškodovanje oseb ali za škodo na lastnini, ki je
posledica nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja navodil za varnost. Garancija v teh
primerih ni veljavna!
Znak klicaja opozarja, da so informacije ob njem posebnega pomena za varno uporabo
izdelka in da gre za pomembna navodila, ki jih je potrebno nujno upoštevati.
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Nepooblaščena sprememba in/ali modifikacija naprave ni dovoljena zaradi varnostnih in licenčnih
razlogov (CE).
Naprava ni igrača. Hranite jo izven dosega otrok!
Naprave ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, izjemno visokim ali nizkim temperaturam ter
močnim vibracijam.
Z napravo pazljivo ravnajte, saj se lahko poškoduje že zaradi sunkov in udarcev ter v primeru, da
pade z nizke višine.
Servis, spremembe ali popravila naprave lahko izvede le strokovnjak oz. strokovna služba.
Če imate kakršnakoli vprašanja, na katera v teh navodilih ne najdete odgovora, za pomoč
kontaktirajte našo tehnično službo ali druge strokovnjake.

Delovanje
Osnovne funkcije štoparice
1) Pritisnite gumb »MODE«, da izberete med funkcijami »vmesni čas« (Split mode), »čas kroga«
(Lap mode) in »odštevanje časa« (Countdown mode). Med štopanjem ne spreminjajte funkcij.
2) Izberite funkcijo »vmesni čas« (Split mode) ali »čas kroga« (Lap mode).
3) Pritisnite gumb »START/STOP« za začetek štetja.
4) Ponovno pritisnite gumb »START/STOP« za konec štetja.
5) Pritisnite gumb »SPLIT/RESET«, da napravo vrnete v začetni položaj.

Funkciji »vmesni čas« in »čas kroga«
Štoparico se lahko uporablja za merjenje vmesnih časov in časov krogov. Pritisnite gumb »MODE«, da
izberete med funkcijo »vmesni čas« (Split mode ) in »čas kroga« (Lap mode).

Vmesni čas je čas pretečen od začetne pozicije do določene točke.
Čas kroga je čas pretečen med dvema sosednjima točkama.

1) Pritisnite gumb »START/STOP« da sprožite štetje - štopanje.
2) Pritisnite gumb »SPLIT/RESET«, da izmerite vmesni čas/čas kroga. Prikaz se zaustavi (zamrzne),
medtem ko v ozadju čas teče naprej. Znak »SPLIT« ali »LAP« utripa in s tem nakazuje, da
štoparica nadaljuje s štetjem.
3) Za konec štopanja:
a) Če sta prikazana zadnja dva vmesna časa/časa kroga:
 Pritisnite gumb »START/STOP« medtem ko prikaz miruje, da zaustavite štetje.
Znak »SPLIT« ali »LAP« neha utripati in prikaže se znak »STOP«.
 Pritisnite gumb »SPLIT/RESET« za prikaz zadnjega shranjenega vmesnega
časa/časa kroga.
 Ponovno pritisnite gumb »SPLIT/RESET«, da napravo vrnete v začetni položaj.
ALI
b) Če je prikazan samo zadnji vmesni čas/čas kroga:
 Pritisnite gumb »SPLIT/RESET« za prikaz trenutnega časa.
 Pritisnite gumb »START/STOP«, da zaustavite štetje.
 Pritisnite gumb »SPLIT/RESET«, da napravo vrnete v začetni položaj.
ALI
4) Za nadaljevanje štetja:
 Pritisnite gumb »SPLIT/RESET« za prikaz trenutnega časa.
 Pritisnite gumb »SPLIT/RESET« za nadaljevanje štetja od procesa, opisanega pod
točko 2.
5) Zaustavite oz. nadaljujte s štetjem, tako da pritisnete gumb »START/STOP«. Med pavzo se pojavi
znak »STOP«.

Funkcija odštevanja
1) Izberite funkcijo »odštevanje« (Countdown mode) tako, da pritisnete gumb »MODE«.
2) Pritisnite in držite gumb »MODE« dve sekundi, da nastavite začetni čas odštevanja. Številke, ki
določajo uro, začnejo utripati.
3) Pritisnite gumb »START/STOP«, da nastavite pravilni čas za enoto ure. Pritisnite gumb
»SPLIT/RESET«, da potrdite in nato nadaljujete.
4) Ponovite postopek opisan pod točko 3, da nastavite še minute in sekunde.
5) Pritisnite gumb »START/STOP«, da začnete z odštevanjem. Ponovno pritisnite gumb
»START/STOP«, da končate z odštevanjem.
Če je začetni čas enak ali večji od 30 sekund, se oglasi 5 piskov v zadnjih petih sekundah, torej vsak za
eno sekundo. Če je začetni čas manjši od 30 sekund, se zaslišita 2 piska takoj, ko se odštevanje konča.
Takoj ko čas odštevanja doseže 0 sekund, se začne štetje (štopanje).
Zamenjava baterij
Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto baterij (glejte na plus in minus pol).
Če naprave ne uporabljate dalj časa, odstranite baterije, da s tem preprečite morebitne
poškodbe naprave zaradi iztekanja le-teh. Iztečene ali poškodovane baterije lahko pri stiku
s kožo povzročijo razjede, zato pri rokovanju z njimi uporabljajte zaščitne rokavice.
Hranite baterije izven dosega otrok. Ne puščajte baterij ležati naokrog, saj obstaja nevarnost, da jih
pogoltnejo majhni otroci ali hišni ljubljenčki. V takem primeru takoj pojdite k zdravniku.
Nikoli ne razstavljajte baterij. Pazite, da pri baterijah ne pride do kratkega stika.
Baterij nikoli ne vrzite v ogenj, saj obstaja velika nevarnost eksplozije.
Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Ne upravljajte z napravo, ko je le-ta odprta.

1) Odstranite 6 majhnih vijakov na zadnji strani štoparice.
2) Odstranite pokrov.
3) Izrabljeno gumbno baterijo zamenjajte z novo (1,5 V, tip LR44).
Upoštevajte pravilno polariteto. (Pozitivni (+) pol je obrnjen proti
pokrovu).
4) Z vijaki privijte pokrov.
Odstranitev
Da bi potrošnik ohranil, zavaroval in izboljšal kakovost okolja in človekovega zdravja ter da bi
naravne vire uporabljal previdno in racionalno, mora vse neuporabne izdelke vrniti na za to
primerna mesta v skladu s predpisi.

Odstranitev izrabljenih baterij/akumulatorjev
Potrošnik je dolžan izrabljene baterije in akumulatorje odlagati na za to primernem prostoru.
Odlaganje med hišne odpadke ni dovoljeno! Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo nevarne
snovi, so označeni s simbolom prečrtanega zaboja za smeti. Ta simbol opozarja, da se je
produkta prepovedano znebiti preko gospodinjskih odpadkov. Kemijski simboli za
nevarne/škodljive snovi v baterijah so:
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.
Izrabljene baterije oz. akumulatorje lahko kadarkoli prinesete na lokalna zbirališča izrabljenih
baterij ali pa jih vrnete tja, kjer ste jih kupili.
Na ta način spoštujete vaše dolžnosti in prispevate k varovanju okolja!
Tehnični podatki
Napajanje
Razpon odštevanja
Mere (D x Š x V)

1,5 V gumbna baterija LR44 (vključena)
1 sekunda do 9 ur 59 minut 59 sekund
75 x 95 x 25 mm

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, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače
določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
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