
Přehled funkcí 

Kalendář, Alarm, Formát času 12/24, Stopky, Odpočítávací stopky,  Duální čas, EL Osvětlení 
(Elektroluminiscenční panel). 
 
POZNÁMKA: Pro aktivaci EL osvětlení stiskněte tlačítko A. Osvětlení bude svítit po dobu 3 vteřin.

Nastavení času

1. Pokud v něm nejste, pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu základního zobrazení času.
2. Zmáčkněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do módu nastavení; rozbliká 
se údaj vteřin. 
3. Stiskem tlačítka B údaj potvrdíte a přesunete se do dalšího kroku nastavení. 
4. Nastavení probíhá v tomto pořadí vteřiny, minuty, hodiny, formát 12/24, měsíc, den, týden. 
5. Stisknutím tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje. 
6. Stisknutím tlačítka C ukončíte režim nastavení. 
 
POZNÁMKA: Při nastavování vteřin se mění hodnoty zmáčknutím tlačítka D. Pokud se vteřiny 
zrovna zobrazují v rozmezí od 30 do 59, stisknutí tlačítka D je vyresetuje do pozice 00 a k 
nastavovanému času se přičte 1 minuta. V rozmezí 00 do 29, se při stisknutí tlačítka D minuty 
nezmění. 

Nastavení Alarmu 

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu alarmu (zobrazí se „AL“ na displeji)
2. Stiskuntím tlačítka D zapnete / vypnete alarm nebo signalizaci celé hodiny. 
3. Pro nastavení alarmu stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do 
nastavení hodin; stisknutí tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny,minuty); stisknutím
tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje.
4. Opětovným stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte
5. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...
6. Jakmile alarm dosáhne nastaveného času, rozbliká se ikona alarmu a hodinky budou po dobu 20 
vteřin pípat.

Použití stopek 

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu stopek (zobrazí se „ST“ na displeji)
2. Stisknutím tlačítka D zapnete/zastavíte stopky. 
3. Pokud stopky zastavíte, stisknutím tlačítka C je vynulujete. 
4. Pokud stisknete tlačítko C zatímco stopky běží, můžete změřit mezičas. Čas se zastaví, abyste 
mohli přečíst mezičas, stopky však stále běží na pozadí. Opětovným stisknutím tlačítka C zobrazíte 



stopovaný čas. Opětovným stisknutím tlačítka D stopování času ukončíte. Dalším stisknutím 
tlačítka C si můžete zobrazit stopovaný čas, který běžel na pozadí při zobrazení mezičasi a druhým 
stisknutím tlačítka C stopky vynulujete. 
5. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...
 
Použití odpočítávacích stopek 

1. Pomocí tlačítka B se dostaňte do režimu odpočítavacích stopek (zobrazí se „TR“ na displeji)
2. Pro nastavení odpočítávaného času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se 
dostanete do nastavení; stisknutí tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny,minuty); 
stisknutím tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje.
3. Opětovným stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte
4. Maximální kapacita odpočítávacích stopek je 23 hodin, 59 minut and 59 vteřin. Minimální 
nastavitelný interval odpočtu je 1 minuta.
5. Stisknutím tlačítka D spustíte/zastavíte odpočet. Stisknutím tlačítka C se vrátíte do počáteční 
pozice. 
6. Po uplynutí odpočítávaného času (00:00:00) se rozezní alarm po dobu 10 vteřin. Odpočítávací 
stopky se po doznění alarmu automaticky vrátí do počáteční pozice.
7. Stisknutím tlačítka B se vrátíte do základního režimu zobrazení času...
 
Duální čas 

1. Do módu duálního času (T2) se dostanete stisknutím tlačítka D v režimu základního zobrazení 
času.
2. V módu duálního času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 2 vteřin, čímž se dostanete do 
nastavení. Stisknutím tlačítka B vyberete údaj, který chcete nastavit (hodiny / minuty). Pomocí 
tlačítka D změníte hodnotu blikajícího údaje. Stisknutím tlačítka C nastavení ukončíte. 


