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LABOR 2 

MINUTNIK ELEKTRONICZNY 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Charakterystyka: 

• duży, czytelny wyświetlacz LCD 
• 2 niezależne kanały pomiarowe 
• odliczanie czasu maksymalnie od lub do 99 godzin 59 minut i 59 sekund 
• funkcja pamięci wprowadzanych wartości 
• głośny dźwięk alarmu 
• zegar 
• kieszonkowy zatrzask 
• składana podstawka 
• magnes 
• posiada znak CE 
• zasilanie: 1 bateria 1,5V typu G-13 lub podobna 

 
 
Obsługa minutnika 

1. Nacisnąć przycisk T1 lub T2 zależnie od żądanego kanału minutnika. 
2. Naciśnij przycisk H, M, S aby ustawić żądany czas odliczania. 
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby uruchomić minutnik. Litery T1 lub T2 na wyświetlaczu 

pulsują. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się 00:00oo oraz zostanie 
wyzwolony sygnał dźwiękowy trwający 60 sekund. Jednocześnie zegar automatycznie 
rozpocznie odliczanie upływającego czasu. 

4. Po zakończeniu odliczania naciśnięcie przycisku START/STOP wyłącza sygnał alarmu. Na 
wyświetlaczu pojawi się ustawiona wcześniej wartość czasu odliczania (funkcja pamięci). 
Minutnik gotowy jest do ponownego odliczania czasu. 

5. Naciśnięcie przycisku C zeruje licznik. 
6. Naciśnięcie przycisku START/STOP w trakcie odliczania pozwala na zatrzymanie 

odliczania – litery T1 lub T2 na wyświetlaczu nie pulsują. Ponowne naciśnięcie przycisku 
START/STOP wznawia pomiar od miejsca zatrzymania. 

 
 
 
Obsługa zegara 

1. Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk CLOCK . Cyfry i dwukropek 
zaczynają błyskać. 

2. Przyciskiem H ustawić godzinę.  
3. W trybie 12-godzinnym na wyświetlaczu pojawi się komunikat PM. Można zegar przestawić 

w tryb 24-godzinny. 
4. Przyciskiem M ustawić minuty. 
5. Przyciskiem S ustawić sekundy. S posób zaokrąglania: w zakresie 00-29 sek ustawione 

zostanie zero, w zakresie 30-59 sek ustawione zostanie zero a ilośc minut zwiekszona 
zostanie o 1. 
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6. Przyciskiem CLOCK  potwierdzić wprowadzony czas. Błuska dwukropek, cyfry przestają 
błyskać. 

7. Zegar pracuje niezależnie od minutników T1 i T2. W każdym momencie odliczania czasu 
na dowolnym kanale minutnika naciśnięcie przycisku CLOCK  powoduje wyświetlenie 
aktualnej godziny. Powrót do odliczania poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku T1 
lub T2. 

 
 
Tryb wskazania godziny 

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk START/STOP w czasie wskazywania 
godziny. Powoduje to zmianę formatu wskazywania godziny. 

2. Procedurę tą można powtórzyć aby przywrócić format 12-godzinny. 
 
 
Wymiana baterii 

Otworzyć zasobnik na baterię w tylnej ściance obudowy poprzez obrót pokrywki w kierunku 
oznaczonym strzałką. Wyjąć starą baterię. Włożyć nową baterię zwracając uwagę na 
polaryzację. (+ do góry). Zamknąć zasobnik na baterię. 
Minutnik resetuje się poprzez wyjęcie i ponowne włożenie baterii. 
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