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Funkce: 

1. Hodiny, minuty, sekundy a dny v týdnu 
2. Měsíce a datum 
3. Chronograf s 1/100 s intervalem a možností nastavení kol/úseků 
4. Kalendář na 4 roky dopředu 
5. Alarm se zvukovou signalizací a funkce odložení alarmu 
6. Doba 30 sekund pro synchronizaci 
7. 12/24 h formát zobrazení času 
8. Maximální hodnoty: 23 hodiny, 59 minut, 59 sekund 

 
Přepínání funkcí 
Standardní zobrazení: hodiny, minuty, sekundy a dny v týdnu 

1. Stiskněte a podržte #1, abyste zobrazili měsíc/datum 
2. Stiskněte a podržte #2, abyste nastavili alarm 
3. Stiskněte #3, abyste nastavili funkci chronograf 
4. Opakovaným stisknutím #3 můžete nastavit alarm 
5. Opakovaným stisknutím #3 nastavíte čas 
6. Opakovaným stisknutím #3 zobrazíte čas 

 
Nastavení funkcí 
Nastavení času: 
 

1. Třikrát stiskněte #3, abyste mohli nastavit čas. Sekundy začnou blikat. 
Stiskněte #1 a nastavte sekundy 

2. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit minuty. Nastavení provedete pomocí 
tlačítka #1. 

3. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit hodiny. Nastavení provedete pomocí 
tlačítka #1. 

4. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit datum. Nastavení provedete pomocí 
tlačítka #1. 

5. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit měsíc. Nastavení provedete pomocí 
tlačítka #1. 

6. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit den v týdnu. Nastavení provedete 
pomocí tlačítka #1. 

7. Nakonec stiskněte #3 a zobrazíte nastavený čas. 
 
Formát času 12/24 hodin 
Během nastavování hodin si můžete zvolit libovolný formát času. AM/PM pro 
12 hodinový formát a „H“ pro 24 hodinový formát. 
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Nastavení alarmu 
1. Dvakrát stiskněte #3. Začne blikat hodina a stiskněte #1, abyste hodnotu 

nastavili. 
2. Stiskněte #2, abyste mohli nastavit minuty. Hodnotu nastavíte stisknutím 

#1. 
3. Stiskněte #3 a zobrazíte aktuální čas. 

 
Chronograf 

1. Funkci zvolíte stisknutím tlačítka #3. Pomocí tlačítka #1 můžete kdykoliv 
přerušit a spustit měření času. 

2. Pokud během měření času stisknete #2, změníte formát na měření počtu 
kol (měření času bude stále probíhat na pozadí). 

3. Opakovaným stisknutím tlačítka #2 zobrazíte měřený čas. 
 
Funkce alarmu 

1. Alarm aktivujete či deaktivujete pomocí dlouhého stisknutí tlačítek #2 a 
#1. 

2. Aktivní alarm bude signalizovat ikona zvonku v horním pravém rohu 
displeje. 

3. Spuštění alarmu je oznámeno zvukovou signalizací. 
4. Alarm se automaticky vypne za 60 sekund, popř. ho můžete vypnout 

stisknutím tlačítka #1. Pokud je alarm aktivní, bude spuštěn každý den 
v daný čas. 

 
Zvuková signalizace 

1. Stisknutím a podržením #2 a stisknutím #3 je možné vypnout či zapnout 
zvukovou signalizaci. 

2. Aktivní zvonek bude signalizovat ikona vlaječek na displeji. 
 
Funkce odložení alarmu (snooze) 

1. Probíhající alarm můžete odložit pomocí tlačítka #1. Alarm tak odložíte o 
pět minut. 

2. Funkci můžete vypnout stisknutím tlačítka #2. 
 
Baterie 
Typ baterie: LR44 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu 
majiteli následující záruky:  

- záruku 2 roky 

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:  
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, 
neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 

mechanismy) 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy  
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké 
teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným 
designem, tvarem nebo rozměry 

 
Upozornění:  
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo 
vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána  
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem závady a 
potvrzeným dokladem o zakoupení 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava 
byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy 
uděleny pokuty.  

 
Copyright - autorská práva  
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k 
použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez 
výslovného souhlasu společnosti  
MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v 
tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
 

MASTER SPORT s.r.o.      
Provozní 5560/1B 
722 00 Ostrava-Třebovice 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
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WARRANTY 
for other countries 

 
The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 

 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional damage, 
neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for damages for 
loss of use. 
 

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 

 
 
Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal. 
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair 
is uneconomical. 
Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly. 
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural 
resources and prevent potential negative effects on environment and human health which 
could arise from inappropriate waste handling. For more details please contact your local 

authorities or the nearest waste collection point. 
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations 
 
 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this owner´s manual. No text, details, or illustrations from this manual 
may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, 
nor may they be made available to others. 
 
Reproduction prohibited! 
 

 
 

Address of local distributor: 

 

 


