
NÁVOD  

14TUSRU004 Tunturi Professional Stopwatch Manual 

 

 

Funkce: 

- Hodina, Minuta, Vteřina, Měsíc, Datum, Den a Rok 

- 12/24 hodinový formát 

- Denní alarm 

- 1/100 vteřin, měří až 9 hodin, 59 minut a 59.99 vteřin 

- 10, 20, 30, 50 opakovatelné intervaly a rozdělené paměti 

- Zobrazení nejkratších (FS), nejpomalejších (SL) a průměrných (AV) časů 

- Přednastavitelný odpočítávací časovač, maximálně 10 hodin. 

 

 

Clock Mode/Hodinový režim: V režimu Timer Mode, stiskněte ”D” pro vstup do režimu “Clock Mode”. 

- Stiskněte “A” pro přepnutí mezi Year/Day(Rok/Den) – Month/Date(Měsíc/Datum). 

- Stiskněte “B” pro přepnutí mezi 12 a 24 hodinovým formátem.  

Clock Setting: 

1) Stiskněte “C” na 2 vteřiny pro vstup do Clock Setting Mode/Nastavení času, 

Seconds/Vteřiny začnou blikat, stiskněte “A” pro resetování na “0” bude počítat během 

nastavení. 

2) Stiskněte “B”, aby začaly blikat Minutes/Minuty a pak stiskněte “A” pro nastavení počtu minut nebo přidržte 

“A” po dobu 2 vteřin a číslice se automaticky zvýší. 

3) Stiskněte “B” pro výběr hodnoty v následujícím pořadí: Second/Vteřina, Minute/Minuta, Hour/Hodina, 

Year/Rok, Month/Měsíc, Date/Datum, stiskněte “A” pro nastavení blikajících hodnot. 

4) Po dokončení nastavení stiskněte “C” pro návrat do režimu hodin. Den v týdnu se upraví automaticky. 

 

 

Alarm Mode/Režim alarmu: v Cock Mode/Hodinovém režimu, stiskněte “D” pro vstup do Alarm Mode/Režimu 

alarmu.. 

Nastavení Alarmu: 

- přidržte “C” po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu Alarm Setting Mode/Nastavení 

alarmu. Blikají Hours/Hodiny.  

- Stiskněte “A” pro nastavení Hours/Hodin nebo přidržtě “A” po dobu 2 vteřin a 

hodnota se automaticky zvýší. 

- Stiskněte “B”, Minute/Minuta bliká, a potom stiskněte “A” pro nastavení hodnoty Minute/Minuta. 

- Stiskněte “C” pro dokončení nastavení. 

Alarm On/Off / Alarm zapnutý/Vypnutý: 

- V režimu Alarm mode/Nastavení alarmu stiskněte “A” pro zapnutí nebo vypnutí alarmu. 

 

 

 

 

 



Chronograph Mode/Režim chronografu: v režimu Alarm Mode/Nastavení alarmu stiskněte “D” pro vstup do 

režimu Chronograph Mode/Režim chronografu. 

Using Chronograph/: 

- Stiskněte “C” pro přepnutí mezi SPLIT a LAP. 

- Stiskněte “A” pro spuštění měření času. 

- Stiskněte “C” pro zobrazení nejrychlejšího (FAST) času. 

- Opět stiskněte “C” pro zobrazení nejpomalejšího (SLOW) času. 

- Opět stisněte “C” pro zobrazení průměrného (AVG) času.. 

- Stiskněte postupně tlačítko "C" pro zobrazení sekvenčního záznamu. 

- Stiskněte tlačítko "B" pro vynulování na "0".  

 

 

Timer Mode/Časovač - nastavení: V režimu Chronograph Mode, stiskněte “D” pro vstup do režimu Timer 

Mode/Časovač. 

Timer setting/Nastavení časovače: 

- Přidržtete “C” po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu Timer Mode/Časovač, Hour/Hodina 

bliká. 

- Stiskněte “B” pro výběr Hour/Hodina, Minute/Minuta, Second/Vteřina. 

- Stiskněte “A” pro nastavení hodnoty Hour/Hodina, Minute/Minuta, Second/Vteřina 

přidržtě “A” po dobu 2 vteřin a hodnota se automaticky zvýší. 

- Stiskněte “C” pro dokončení nastavení. 

Pokud je nastavení “0”, časovač je 10 hodin. 

První řádek zobrazuje nastavení časovače. Druhý řádek zobrazuje časovač. 

 

Timer/Časovač - použití: 

- Stiskněte “A” pro spuštění nebo zastavení Timer/Časovač, Jakmile Timer/Časovač dosáhne “0”, ozvě se pípnutí, 

počítadlo v levém horním rohu se zvýší o 1 a Timer/Časovač začne znovu automaticky. 

- Když se Timer/Časovač zastaví, stiskněte tlačisko “B” pro návrat k nastavení časovače. 

 

Výměna baterií: 

Baterie musí být vyměněny jakmile je displej nečitelný nebo nezobrazuje žádné hodnoty. K výměně použijte 

správný šroubovák. 

1) Odšroubujte zadní kryt. 

2) Vyjměte šroub a baterie. 

3) Vložte novou lithiovou baterii CR2032, utáhněte šroub a přišroubujte zpět zadní kryt. 

 

Standardní výkonne normy č.: GB/T22778-2008 

Na baterie a fyzické poškození se záruka nevztahuje. 

 

 

Dovozce: Fitness Store, s.r.o. 

  Marešova 643/6 

  198 00  Praha 9 

   

Tel.: 581 601 521, e-mail: fitnestore@fitnestore.cz, www.fitnestore.cz 
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