
NÁVOD 

14TUSRU002 Tunturi Stopwatch Classic 

 

Sportovní stopky s alarmem, chronografem, 1/100 sec., průběžnou kontrolou. 

 

Funkce:  

1. Hodina, Minuta, Vteřina, Den v týdnu. 

2. Měsíc a Datum 

3. Chronograf s 1/100 vteřin, průběžná kontrola 

4. Kalendář na 4 roky 

5. Zvuková signalizace 

6. 30 vteřin korekce synchronizace 

7. 12/24 hodin zobrazení dle výběru uživatele 

8. Maximální měřený čas: 23 hodin, 59 minut, 59 vteřin 

 

Ovládání: 

Normální odečet: Hodina, Minuta, Vteřina, Den v týdnu 

1. Stisknete a přidržte #1 pro výběr Month/Date (Měsíc/Datum) 

2. Stiskněte a přidržte #2 pro výběr Alarmu 

3. Stiskněte #3 pro nastavení režimu kontroly funkce chronografu 

4. Pak stiskněte znovu #3 pro nastavení Alarmu 

5. Znovu stiskněte #3 běžné nastavení času 

6. Znovu stiskněte #3 běžné čtení času 

 

Nastavení operací: 

Běžný čas 

1. Stiskněte 3x #3 tak získáte běžné režim nastavení času. Vteřiny začnou blikat. Stiskněte #1 

pro nastavení vteřin. 

2. Stiskněte #2 blikají minuty, stiskněte #1 a nastavte minuty 

3. Stiskněte #2 blikají hodiny, stiskněte #1 a nastavte hodiny 

4. Stiskněte #2 bliká datum, stiskněte #1 a nastavte datum 

5. Stiskněte #2 bliká měsíc, stiskněte #1 a nastavte měsíc 

6. Stiskněte #2 bliká den v týdnu, stiskněte #1 a nastavte den v týdnu 

7. Naposledy stiskněte 1x #3 pro návrat do normálního zobrazení času. 

 

Výběr zobrazení času 12/24: 

Při nastavení času je možné vybrat zobrazení 12/24 – tzn. „AM/PM“ ve formátu 12 hodin a „H“ ve 

formátu 24 hodin. 

 

Nastavení Alarmu: 

1. Stiskněte 2x #3 bliká „Hours“ nastavte, stiskněte #1 a posuňte se na další krok 

2. Stiskněte 1x #2 bliká „Minutes“ nastavte, stiskněte #1 a posuňte se na další krok 

3. Naposledy stiskněte 1x #3 pro návrat do normálního zobrazení času. 

 



Chronograph / Chronograf: 

1. Stiskněte #3 pro vstup do nastavení Chronografu, stisknutím #1 nyní můžete ovládat spuštění 

nebo zastavené funkce v libovolném pořadí. 

2. Během počítání stiskněte #2 pro vstup do režimu „Lap Time Mode“, což znamená, že 1 část 

počítání se zobrazuje na displeji, zatímco počítání probíhá na pozadí. 

3. Stisknutím #2 se dostanete k aktuálnímu počítání 

 

Alarm / Budík: 

1. Funkci Alarm lze zapnout a vypnout stisknutím a přidržením současně #2 a #1. 

2. Pokud je Alarm zapnutý, v pravém horním rohu displeje se zobrazí zvonek 

3. Jakmile se nastavená doba přiblíží k casu Alarmu, Alarm zazvoní. 

4. Alarm se sám vypne po uplynutí 60 vteřin, nebo jej můžete vypnout stisknutím #1. V obou 

případech Alarm zazvoní znovu další den ve stejný čas. 

 

Chime / Zvonění: 

1. Stiskněte a přidržte #2, stisknutím #3 můžete zapnout nebo vypnout zvonění 

2. Pokud je zvonění zapnuto, budou na displej zobrazeny zkrácené názvy dnů v týdnu. 

 

Snooze function / Odložení budíku 

1.  Když je zapnutí píůání alarmu, stisknutím #1 vstoupíte do funkce „Snooze“. Znamená to, že 

budík zazní znovu po 5 minutách, pokud není vypnut stisknutím #2. 

 

Baterie: 

Při výměně baterií použijte ekvivalent. 

 

 

 

 

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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