
OBLIGATOR

CHARAKTERISTIKY

Analogový čas/Digitální čas (hodiny, minuty/sekundy) den/datum/

rok (Automatická korekce konce měsíce včetně přestupných roků)

Volba 12/24 hodin/Odpočítávání a připočítávání (datum, hodiny, minuty,

sekundy – rozsah 1. ledna 1997 až 31. prosince

2099)/Budík/Stopky/Funkce děleného času/Hodinový signál/

Kompas/Teploměr/Vodotěsnost 50

A) NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

Použití funkce Režim

Stisknutím tlačítka Režim (M) vybírejte funkce různých režimů.

(Držte (M), dokud se nezobrazí správný režim.)

Následuje posloupnost režimů:

Čas/kalendář – Odpočítávání a připočítávání – Budík – Stopky

1. Nastavení digitálního času/kalendáře

(V režimu Čas/kalendář)

Stiskněte a dvě sekundy podržte tlačítko (B) pro vstup do režimu nastavení

(budou blikat sekundy).

Stisknutím (A) vynulujte sekundy (horní displej).

Opakovaným stisknutím tlačítka (B) vyberte minuty (budou blikat)

a potom hodiny.

Když je vybrána požadovaná položka (bliká), každým stisknutím (A) zvyšte

číslici o jednotku.

Opakovaným stisknutím tlačítka (B) vyberte měsíc, datum, den, rok,

12/24 hodin (spodní displej).

Když je vybrána požadovaná položka (bliká), každým stisknutím (A) zvyšte

číslici o jednotku.
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2. Nastavení odpočítávání/připočítávání

Funkci odpočítávání lze použít k nastavení zbývajících dnů/času

do stanoveného cílového dne nebo času. Funkci připočítávání lze použít

k zobrazování uplynulých dnů/času od stanoveného data v minulosti.

Funkce odpočítávání nebo připočítávání se vybírá automaticky na základě

stanoveného data. Jedná-li se o datum z minulosti, vybere se funkce

připočítávání „CU“. Jedná-li se o budoucí datum, vybere se funkce

odpočítávání „CD“. Pro potvrzení správné funkce se na spodním displeji

zobrazí CU/CD.

(Stiskněte (M), dokud se nezobrazí režim odpočítávání/připočítávání.)

Na spodním displeji bude blikat CD/CU. Stiskněte a dvě sekundy podržte

tlačítko (B) pro vstup do režimu nastavení (režim bude blikat).

Opakovaným stisknutím (B) vyberte měsíc, datum, rok a zapnutí/vypnutí

hodinového signálu. Když je vybrána požadovaná položka (bliká), každým

stisknutím (A) zvyšte číslici o jednotku nebo zapněte/vypněte hodinový

signál. Trojím stisknutím (M) se vraťte do režimu hlavního času/kalendáře.

3. Nastavení budíku

(Stiskněte (M), dokud se nezobrazí režim budíku.) Na spodním displeji bude

blikat AL. Opakovaným stisknutím (B) vyberte hodiny, minuty a zapnutí/

vypnutí zvuku budíku. Když je vybrána požadovaná položka (bliká), každým

stisknutím (A) zvyšte číslici o jednotku nebo zapněte/vypněte budík.

Dvojím stisknutím (M) se vraťte do režimu hlavního času/kalendáře.

Chcete-li vypnout zvuk budíku, stiskněte jakékoliv tlačítko.

4. Nastavení stopek

(Stiskněte (M), dokud se nezobrazí režim stopek.) Na spodním displeji bude

blikat STP. Stisknutím (A) spusťte stopky. Dalším stisknutím (A) vypněte

stopky. Stisknutím (B) je vynulujte.

Použití funkce mezičasu

Stisknutím (A) spusťte stopky. Stisknutím (B) zaznamenejte mezičas (SPL),

který bude blikat, aby oznámil, že stopky stále běží. Při každém stisknutí (B)

se zobrazí mezičas, zatímco stopky budou stále běžet.

Stisknutím (A) zastavte stopky. Stisknutím (B) je vynulujte.

Jedním stisknutím (M) se vraťte do režimu hlavního času/kalendáře.

B) NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU

Vytáhněte kolečko (C) a otáčením nastavte hodiny/minuty. Nastavování

ukončete zasunutím kolečka zpět.

C) KOMPAS

Kryt hodin se musí držet vodorovně a nesmí se naklánět ani držet svisle.

Kompas je doplňkové vybavení a není to vysoce přesný přístroj. Přesnost

bude ovlivňována okolním prostředím.

D) TEPLOMĚR

Měří atmosférickou teplotu ve stupních Celsia. Jedná se o doplňkové

vybavení, nikoliv o přesný přístroj. Nebude odrážet okamžité změny

teploty; když se teplota výrazně změní, bude uvádět pouze průměrnou

naměřenou hodnotu.
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