A. Charakteristiky

B. Návod k použití

• Dvanáctimístný displej LCD

Den v týdnu
Hodiny

• Dva časy/Budík/Hodinový signál

1. NORMÁLNÍ ČAS
Postup nastavení

• Normální zobrazení: Hodiny (12/24), minuty,
sekundy, měsíc, datum a den v týdnu

• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup
do režimu nastavování.

• Automatický kalendář: 2000 - 2099

• Stisknutím S1 vynulujte číslice sekund.

• Stopky 1/100 sekundy s pracovním rozsahem
0 až 99:59:59.99

• Stisknutím S3 přecházejte na další nastavované
položky.

• Vyvolání pěti mezičasů stopek

• Stisknutím S1 nastavte nový čas nebo podržte
S1 pro rychlý postup.

• Funkce teploměru (volitelné °C nebo °F)
• Digitální kompas
• Odpočítávání s pracovním rozsahem
0 až 59:59:59

• Níže je zobrazena posloupnost nastavování:

• Elektroluminiscentní podsvícení
s trojsekundovou prodlevou

12/24 HODIN

Sekundy

EL podsvícení S4

• Stisknutím S2 opusťte tento režim a potvrďte
aktuální nastavení.

SEKUNDY

Minuty

HODINY

MINUTY

ROK

S1 Dále/Spustit/Zastavit

Značka PM
Režim S3

S2 Nastavit/Vynulovat

Ikona času T2
Měsíc

Datum

ČAS T2 (DVA ČASY)
• Stisknutím S1 přepněte do režimu času T2.
• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2,
dokud nezačnou blikat hodiny, a potom
postupujte stejně jako při nastavování
normálního času.
Poznámka
V čase T2 nelze nulovat číslice sekund.

MĚSÍC

DATUM

EXON

2. BUDÍK/HODINOVÝ SIGNÁL
Postup nastavení
• Stisknutím S3 vyberte režim
budíku/hodinového signálu (AL).

Indikátor budíku
Minuty budíku
Hodiny budíku
EL podsvícení S4

• Stisknutím S1 aktivujte zapnutí/vypnutí
budíku/hodinového signálu.
• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup
do režimu nastavování.

Režim S3
Značka budíku

S1 Dále/Spustit/Zastavit

S2 Nastavit/Vynulovat

Značka hodinového signálu

• Stisknutím S3 přecházejte mezi hodinami
a minutami.

Charakteristiky

• Stiskněte S2 pro předvolbu budíku nebo
podržte S1 pro rychlý postup.

• V čase budíku se bude 30 sekund ozývat
pípání.

• Stisknutím S2 potvrďte nastavení a ukončete
režim nastavování.

• Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavte alarm.
• Stisknutím S2 přejděte do režimu
budíku/hodinového signálu T2.

BUDÍK ZAP.
HODINOVÝ
SIGNÁL VYP.
BUDÍK VYP.
HODINOVÝ
SIGNÁL ZAP.

BUDÍK ZAP.
HODINOVÝ
SIGNÁL ZAP.
BUDÍK VYP.
HODINOVÝ
SIGNÁL VYP.

HODINY
MINUTY

BUDÍK/HODINOVÝ SIGNÁL T2

POTVRDIT
A UKONČIT

• Stisknutím S1 aktivujte zapnutí/vypnutí
budíku/hodinového signálu.
• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup
do režimu nastavování a potom postupujte
stejně jako při nastavování prvního budíku.

3. TEPLOMĚR

4. DIGITÁLNÍ KOMPAS

Pokyny

Pokyny

• Stisknutím S3 vstupte do režimu teploměru
(TP).

• Stisknutím S3 vstupte do režimu digitálního
kompasu.

• Teploměr ukazuje předchozí naměřenou teplotu.

• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro
kalibraci čidla kompasu.

• Stisknutím S1 změřte stávající teplotu.
• Po změření se ozve pípnutí.
• Stisknutím S2 přejděte na alternativní jednotky.

• Stiskněte S1 pro snímání hodnoty digitálního
kompasu po dobu 10 sekund.
Indikátor směru

Indikátor režimu
Teplota

Blikání
Indikátor ukazatele severu

Poznámka
• Pokud je teplota mimo rozsah °C - 50 °C,
na displeji bude blikat „----“.
• Údaje jsou pouze přibližné.

Hodnota směru (ve stupních)

Poznámka Údaje jsou pouze přibližné.

5. STOPKY

6. REŽIM VYVOLÁNÍ MEZIČASŮ

Pokyny

Pokyny

Indikátor režimu
Setiny sekund

• Stisknutím S3 vyberte režim stopek (CH).
EL podsvícení S4

• Stisknutím S1 spusťte stopky.

• Stisknutím S3 vstupte do režimu vyvolání mezičasů (SP).
• Stisknutím S1 vyvolejte prvních pět záznamů mezičasů a/nebo
poslední záznam.

S1 Dále/Spustit/Zastavit

• Stiskněte S2 pro uložení mezičasů nebo S1 pro zastavení.
• Stisknutím S1 pozastavte stopky a dalším stisknutím pokračujte
nebo stiskněte S2 pro vynulování.

Režim S3

• Stisknutím S2 se vraťte do režimu stopek.
Poznámka

S2 Nastavit/Vynulovat

Minuty

• Níže je zobrazena posloupnost měření:

Sekundy

Hodiny

• Po vynulování stopek se
data odstraní.

Mezičas

Vyvolání dat 1
STOPKY

PAMĚŤ

SPUSTIT

MEZIČAS 1

MEZIČAS 2

MEZIČAS 4

STOPKY

POKRAČOVAT A POČÍTAT
VYVOLÁNÍ

POZASTAVIT

MEZIČAS 2

MEZIČAS 3

MEZIČAS 5

MEZIČAS

ZASTAVIT + VYNULOVAT

7. ODPOČÍTÁVÁNÍ

• Stisknutím S2 opusťte tento režim a potvrďte aktuální nastavení.

8. ELEKTROLUMINISCENTNÍ PODSVÍCENÍ

Postup nastavení

• Stisknutím S1 spusťte odpočítávání.

• Stisknutím S3 vyvolejte režim odpočítávání (TR).

• Stisknutím S1 zastavte a dalším stisknutím pokračujte.

• Stisknutím S4 aktivujte na tři sekundy elektroluminiscentní
podsvícení.

• Stiskněte a dvě sekundy podržte S2 pro vstup do režimu
nastavování.

• Stisknutím S2 vraťte časovač na původní nastavení.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

• Stisknutím S3 přecházejte na další nastavované položky.
• Stiskněte S1 pro předvolbu časovače nebo podržte S1 pro rychlý
postup.

Indikátor režimu

Charakteristiky
• V nulovém čase se bude
30 sekund ozývat pípání.

Hodiny
Minuty

Sekundy

HODINY

MINUTY

SEKUNDY

POTVRDIT A UKONČIT

SPUSTIT

Po jedné minutě nečinnosti se jakýkoliv režim nastavování vrátí
k odpovídajícímu stávajícímu režimu zobrazení a aktuální nastavení
se uloží.
Stisknutím S1, S2, S3 a S4 aktivujete všechny prvky displeje.
Po uvolnění tlačítek se vrátí režim normálního času a na displeji
LCD bude zobrazeno 12:00.

