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FUNKCE
 
 ČAS (TIME)
- zobrazuje čas s uvedením měsíce / data / dne v týdnu

 STOPKY (CHRONOGRAPH)
- měří uplynulý čas a umožňují záznam mezičasů nebo čistých 

časů jednotlivých kol

 DUÁLNÍ ČAS
- měří vedle sebe 2 časy zároveň

 ZÁZNAMY DAT (CHRONO DATA)
- lze prohlížet časové záznamy každého kola a běhu – celkový 

čas, nejrychlejší čas a průměrný čas.

 HODINY (TIMER)
- Odpočítávání (a sčítání) času.

 INTERVAL
- měří čas v intervalech s nastavitelnými časy jednotlivých kol 

a odpočinku.

 BUDÍK (ALARM)
- nastavení denních budíků (denně se opakují)
- jednoduché ruční přepínání ON / OFF 

 INDIKÁTOR RYCHLOSTI (PACER)
- nastavitelný v rozmezí 10 - 240.

 POČÍTÁNÍ (TALLY)
- jednoduchá funkce počítání.
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- Tlačítkem S3 se můžete přepínat mezi časy 1 a 2.
- Nastavení času: Stiskněte tlačítko S1 pro přepnutí do režimu 

ČASU.
- Pro úvodní nastavení času stiskněte tlačítko S2 a držte jej po 

dobu 3 sekund. Čas 1 (T1) začne blikat. Mezi časy 1 a 2 se 
můžete přepínat tlačítkem S3. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení 
a přejděte na hodiny.

- Tlačítkem S3 nastavujete číslice směrem nahoru, tlačítkem S2 
směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné tlačítko chvíli 
podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení. Stejným způsobem 
nastavíte minuty, sekundy, rok, měsíc a den (K vynulování 
počtu sekund stiskněte tlačítko S2 nebo S3). Tlačítkem S1 
potvrďte nastavení.

- Tlačítkem S3 se můžete přepnout mezi 12/24 hodinovými 
formáty. Pokud zvolíte 24 hodinový formát, neobjeví se symboly 
AM/PM. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení.

- Tlačítkem S3 se přepínáte mezi funkcí ON/OFF nebo 12/24  
hodinovými formáty. Pokud zvolíte 24 hodinový formát,  
neobjeví se symboly AM/PM. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení.

ČAS (TIME)TLAČÍTKA A FUNKCE

S1S2 S3

S4

 S1
+přepínání mezi režimy
+Potvrzení nastavení
+Start/Stop Čas 1
 S2
+ Nastavení hodnoty číslic  
 směrem dolů
+Mezičasy
+Vymazat naměřené časy
+Prohlížení výsledků běhů/kol
+Start/Stop Čas 2
+Vstupní nastavení

 S3
+ Nastavení hodnoty číslic  
 směrem nahoru
+Start / Pauza / Konec
+Ukládání záznamů dat
+Prohlížení záznamů dat
+Budík (ALARM) On / Off
+Indikátor rychlosti (PACER)  
 On / Off
+Přepínání mezi časem  
 (Chrono) 1 a časem  
 (Chrono) 2
 S4
+osvětlení
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 Měření a záznam mezičasů/časů jednotlivých kol s pamětí do 

100 mezičasů, zvukový signál označuje nejrychlejší mezičas.
- Stiskněte tlačítko S3. Mezičasy/časy jednotlivých kol se měří s 

přesností na 1/100 vteřiny, sekundy, minuty. Pokud je celkový 
čas If the accumulated times in a run proceed to hours, the 
elapsed hours appear above the primary display and replace 
1/100 seconds in the secondary display.

- Horní řada číslic ukazuje čas jednotlivých kol, spodní řada číslic 
zobrazuje mezičas. Číslo aktuálního kola bliká v horní řadě. 

- Po doběhnutí každého kola stiskněte tlačítko S2 a zaznamenejte 
svůj mezičas. Aktuální naměřený mezičas bude blikat na 
displeji po dobu 2 sekund. Kdykoli dosáhnete v dalším kole 
rychlejšího mezičasu, na displeji se v horní řadě objeví na 2 
sekundy nápis „FASTEST“ (NEJRYCHLEJŠÍ).

- Když zmizí čas aktuálního kola, zobrazí se v horní řadě číslic 
znovu uplynulý čas pro další kolo. Ve spodní řadě číslic se 
mezičasy zaznamenávají non-stop.

- Tlačítkem S3 přerušíte/zastavíte měření času. Na displeji se 

objeví nápis “PAUSE” (PAUZA) a celkový uplynulý čas, příp. 
problikne také aktuální mezičas. Pro pokračování v měření času 
stiskněte tlačítko S2, pro ukončení měření stiskněte tlačítko S3.

- Pokud chcete zaznamenané časy uložit do paměti, podržte 
tlačítko S3 po dobu 2 sekund, objeví se nápis “STORE DATA” 
(ULOŽIT DATA). Po uložení dat se automaticky přepne do 
dalšího běhu. (jen pokud je měření ukončeno).

- Pokud chcete naměřené časy vynulovat, stiskněte tlačítko 
S2 a držte jej po dobu 2 sekund. Na displeji se objeví nápis 
“CLEAR DATA” (VYMAZAT DATA), a můžete začít měřit znovu od 
začátku RUN –01 (BĚH –01). Všimněte si, že budou vymazána 
VŠECHNA zaznamenaná data a na displeji se znovu zobrazí 
RUN –01 (BĚH -01).

STOPKY 



CZ-8 CZ-9

 Měří a zaznamenává výsledné časy 2 kol/běhů současně.
- Stisknutím tlačítka S3 začnete měřit oba časy. Chrono 1 (čas 1) a 

Chrono 2 (čas 2) se začnou měřit ve stejnou chvíli.
- Tlačítkem S1 zastavíte (STOP) / budete pokračovat (START) 

v měření času 1 (Chrono 1). Tlačítkem S2  zastavíte (STOP) / 
budete pokračovat (START) v měření času 2 (Chrono 2).

- Tlačítkem S3 ukončíte měření obou časů
- Pokud chcete uložit výsledné časy, stiskněte tlačítko S3 a na 

okamžik podržte. Pokud chcete vymazat aktuální výsledný čas, 
stiskněte tlačítko S2.

* Po ukončení měření, uložte nebo vymažte výsledné časy a 
přepněte se do dalšího režimu. Oba časy (Chrono 1, Chrono 2) 
musí být zastaveny.

DUÁLNÍ ČAS (CHRONO DUAL)

 Režim záznamů dat umí zobrazit časy jednotlivých kol, 
mezičasy, celkový čas, čas nejrychlejšího kola a průměrný čas.

- pro zobrazení naměřených údajů stiskněte tlačítko S2 a vyberte 
číslo kola. K prohlížení dat konkrétního kola stiskněte tlačítko S3.

- Pomocí tlačítka S3 si můžete prohlížet záznamy dat jednotlivých 
kol tak, jak šly za sebou, a to v tomto sledu: čas jednotlivých 
kol, celkový uplynulý čas, čas nejrychlejšího kola a průměrný 
čas kola.

- Pokud chcete vymazat záznamy aktuálního kola, stiskněte 
tlačítko S2 a na chvíli držte.

ZÁZNAMY DAT
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- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a držte po 
dobu 2 sekund. Na sekundu se na displeji objeví nápis “HOLD / 
ADJUST” („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat.

- Tlačítkem S3 přidáváte hodnotu čísel směrem nahoru, tlačítkem 
S2 směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné tlačítko 
chvíli podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a přesuňte se do 
režimu nastavení minut.

- Po konečném nastavení všech údajů stiskněte tlačítko S3 a 
zahájí se odpočítávání.  Opětovným stisknutím tlačítka S3 se 
odpočítávání přeruší a po dalším stisknutí stejného tlačítka 
můžete v odpočítávání pokračovat.

- pro vynulování odpočítávání stiskněte tlačítko S2.
- Jakmile odpočítávání dosáhne nulové hodnoty „O“, přístroj 

začne měřit čas, který uplynul od dosažení nulové hodnoty. Pro 
přerušení stiskněte tlačítko S3, k vynulování tlačítko S2.

- 5 sekund před dosažením nulové hodnoty zazní zvukový signál.

HODINY

 Měří váš čas v intervalech s osobním nastavením času 
jednotlivých kol a odpočinku.

- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a podržte 
2 sekundy. Na sekundu se na displeji objeví nápis “HOLD / 
ADJUST” („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat

- Tlačítkem S3 zvyšujete hodnotu číslice, tlačítkem S2 ubíráte. 
Pro rychlé listování mezi čísly podržte tlačítko. Pro potvrzení 
stiskněte tlačítko S1 a přesuňte se do režimu minut, kol/běhů, 
času odpočinku.

- Pokud dosáhnete nastaveného času, začne se odpočítávat 
čas odpočinku. Po dosažení nulové hodnoty času odpočinku, 
začne další kolo.

- Tlačítkem S3 můžete kdykoli přerušit čas. Pokud je potřeba, 
stiskněte v pauze tlačítko S2 a vymažte hodnoty.

INTERVAL 
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- Tlačítkem S3 se můžete přepínat mezi ON/OFF, tlačítkem S2 
mezi Budíkem 1 / Budíkem 2. Pokud je budík zapnutý tzn. “ON”, 
zobrazí se na displeji symbol budíku.

- Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko S2 a držte po 
dobu 2 sekund. Na sekundu se na displeji objeví nápis “HOLD / 
ADJUST” („DRŽET / NASTAVIT“). Hodiny začnou blikat.

- Tlačítkem S3 nastavujete hodnotu čísel směrem nahoru, 
tlačítkem S2 směrem dolů. Pro rychlé listování číslic příslušné 
tlačítko chvíli podržte. Tlačítkem S1 potvrďte nastavení a 
přesuňte se do režimu nastavení minut.

- Po konečném nastavení všech údajů stiskněte tlačítko S1 
a opustíte režim nastavení. Po nastavení času se budík 
automaticky zapne. 

- Pokud je budík zapnutý „ON“, bude v nastaveném čase zvonit po 
dobu 30 sekund. Budík vypnete kterýmkoli tlačítkem. 

BUDÍK

- Stiskněte tlačítko S3 k přepnutí On / Off.
- Pro výběr frekvence rychlosti stiskněte tlačítko S2 a podržte 

3 sekundy. 

10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240

- V řadě čísel se posouvejte dopředu pomocí tlačítka S3, dozadu 
pomocí tlačítka S2.

  Tlačítkem S1 potvrdíte nastavení a opustíte režim.

INDIKÁTOR RYCHLOSTI (PACER)
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- Nikdy se nepokoušejte Vaše stopky demontovat nebo opravovat.
- Přístroj chraňte před extrémním horkem, otřesy a dlouhodobým 

vystavováním přímému slunečnímu záření.
- stopky můžete otírat lehce navlhčeným hadříkem. Pokud jsou 

na povrchu stopek viditelné skvrny, použijte na očištění povrchu 
jemné mýdlo. K čištění v žádném případě nepoužívejte silné 
chemikálie jako např. benzín, rozpouštědla, aceton, alkohol, 
repelent proti hmyzu. Tyto přípravky mohou poškodit těsnění, 
kryt a povrch zařízení.

- Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte je na suchém místě. 
- Zabraňte přímému kontaktu přístroje s vlasovým šampónem, 

kolínskou, opalovacími krémy a dalšími toaletními potřebami, 
které mohou zapříčinit poškození plastových částí přístroje. 
Pokud se stopky dostanou do kontaktu s nějakými toaletními 
potřebami, okamžitě je utřete suchou měkkou utěrkou.

PÉČE & ÚDRŽBA

 S funkcí TALLY můžete počítat cokoli.
- Pro zahájení počítání stiskněte tlačítko S2 nebo S3.
- K vynulování stiskněte najednou obě tlačítka S2 a S3.

POČÍTÁNÍ (TALLY)
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