
 

    

DEMONSTRAČNÍ REŽIM 
 
V normálním časovém režimu stiskněte tlačítko B. Kolečko 
hodin a minut se otočí o 15 až 20 sekund. 
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BATERIE 
 
Typ baterie: LR44 x2 
Životnost baterie závisí na jejím používání. KOMBITRON 

    

 
 
 

   

POSTUP NASTAVENÍ – PROVEĎTE JAKO PRVNÍ 
 
Hodinky musí být před nastavením času nastaveny přesně na 12:00. 
 
 

NASTAVENÍ ČASOVÝCH VÁLEČKŮ (VLEVO) 
 
1. Stiskněte a přidržte na 2 sekundy tlačítko B; levý váleček (hodiny) se začne 
otáčet a zastaví se. S použitím tlačítka A nastavte válečkový displej na „12“. 

2. Stiskněte jednou tlačítko B; pravý váleček (minuty) se začne otáčet 
a zastaví se. S použitím tlačítka A nastavte válečkový displej na „00“. 

3. Stiskněte jednou tlačítko B; oba válečky se otočí a zastaví. 

4. Až se oba válečky zastaví, nastavte s použitím tlačítka A levý váleček 
(hodiny) na „hodinu“ přesného času. 

5. Po dokončení nastavení „hodin“ stiskněte jednou tlačítko B; pravý váleček 
(minuty) se začne otáčet a zastaví se. S použitím tlačítka A nastavte pravý 
váleček (minuty) na „minuty“ přesného času. 

6. Až budete hotovi, stiskněte jednou tlačítko B; oba válečky se otočí a 
zastaví a nastavení časových válečků je dokončeno. 
 
Poznámka: Přidržením stisknutého tlačítka A můžete urychlit průběh. 
 
 

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ČASU (VPRAVO) 
 
Stiskněte na 2 sekundy tlačítko C; minutová ručička se začne pohybovat ve 
směru hodin. Když přidržíte tlačítko C stisknuté 3 sekundy a pak ho uvolníte, 
začnou ručičky automaticky rychle obíhat. 
 
Jakmile se přiblíží požadovaný čas, stiskněte tlačítko C a pak opakovaným 
stisknutím tlačítka C proveďte jemné doladění. Poznámka: Po nastavení 
analogového času počkejte 10 sekund bez stisknutí jakéhokoli tlačítka. Váleček 
hodin se jednou protočí dokola, čímž potvrdí, že je analogový čas nastavený. 
 
 

FUNKCE STOPEK 
 
1. Režim stopek se spouští stisknutím tlačítka A v normálním časovém 
režimu. Začne blikat červená kontrolka vlevo dole a levý váleček ukáže „12:00“. 

2. Stisknutím tlačítka A spusťte měření času. Začne blikat zelená kontrolka 
vpravo dole a pravý váleček se pohybuje dopředu, čímž počítá sekundy. 

• Po 59 sekundách přestane váleček počítat sekundy a přepne se na 
počítání minut. 

• Funkce stopek je založena na minutách jako jednotce měření. Prvních 
59 sekund nemá funkci stopek. 

3. Stisknutím tlačítka A zastavte měření času. 

• Hodinky se nejpozději do jedné minuty přestaví na nový režim stopek. 

• Po dobu jedné minuty ukazuje pravý váleček naměřený počet minut. 

4. Jedním stisknutím tlačítka B můžete obnovit režim stopek a dalším 
stisknutím tlačítka B se můžete vrátit do normálního časového režimu. 

• Nejdelší doba měření je 60 minut. Stopky se pak zastaví a vrátí se do 
normálního časového režimu; přestane také blikat zelená kontrolka. 

Poznámka: Funkce stopek spotřebovává více energie a ovlivňuje životnost 
baterie. 

   

 


