
CIFERNÍK A POZÍCIE KORUNKY A TLAČIDIEL

Minútová ručička  
chronografu
Hodinová ručička  
chronografu
Sekundová 
ručička

POZÍCIE KORUNKY
Pozícia 1 – na nastavenie dátumu točte proti smeru hodinových 
ručičiek
Pozícia 2 – na nastavenie času točte proti smeru hodinových ruči-
čiek, stlačte tlačidlo A na nastavenie sekundovej ručičky chrono-
grafu

FUNKCIE TLAČIDIEL
A – spustenie/zastavenie stopiek
B – vynulovanie stopiek
C – baterka
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POUŽITIE FUNKCIE STOPIEK

- stopky môžu zaznamenať až 12 hodín v hodinách, minútach  
a sekundách

- pred použitím stopiek je nutné sa uistiť, či je sekundová ručička na 
nulovej pozícii

- jedným stlačením tlačidla A spustíte stopky
- druhým stlačením tlačidla A stopky zastavíte
- stopky sa vynulujú stlačením tlačidla B
 pri dlhšom meraní, napr. deleného času, nie je nutné stopky nu-

lovať, stlačením tlačidla A sa spúšťajú a vypínajú podľa potreby  
a meraný čas sa načítava

NASTAVENIE DÁTUMU
- na nastavenie dátumu vytiahnite korunku do pozície 1 a točte ňou 

proti smeru hodinových ručičiek na požadovaný dátum
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NASTAVENIE RUČNÝCH STOPIEK

- pokiaľ sa ručička stopiek pri vynulovaní (tlačením tlačidla B) nevráti 
na pozíciu 0, držte sa nasledujúcich inštrukcií, ktoré vrátia ručičku na 
pozíciu 0

- vytiahnite ručičku do pozície 2
- pre vynulovanie sekundovej ručičky stopiek a vrátenie na pozíciu 12 

na hlavnom ciferníku stlačte tlačidlo A. Každým stlačením tlačidla 
A sa sekundová ručička posunie o 1 sekundu alebo sa môže po-
hybovať kontinuálne, pokiaľ je tlačidlo stlačené a podržané dlhšie 
ako 2 sekundy

- stlačením vráťte korunku do normálnej pozície

BATERKA
- stlačením tlačidla C rozsvietite baterku. Prosím, vezmite na vedomie, 

že životnosť batérie je ovplyvnená počtom použití baterky.
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