
Minutnik Labor 3 – instrukcja obsługi 
 
DANE TECHNICZNE 
FUNKCJE 
Odliczanie czasu: 
- Jednoczesne działanie 3 niezależnych lub równorzędnych timerów 
- Stoper 
- Pamięć timera (do 3) 
- Funkcja alarmu akustycznego 
- Zegar, h/min/s [am/pm] 
 
WYŚWIETLACZ 
- LCD, 6 cyfr, 3 linie, hh-mm-ss 
- Zakres wyświetlania, 99 h, 59 mm, 59 s 
 
PRZYCISKI 
[TIMER 1] - sterowanie pracą timera 1 
[TIMER 2] - sterowanie pracą timera 2 
[TIMER 3] - sterowanie pracą timera 3 
[HR] - ustawianie godzin 
[MIN] - ustawianie minut 
[SEC] - ustawianie sekund 
[CLEAR] – resetowanie 
[CLOCK/TIMER] - przełączanie zegara/czasomierza 
[START/STOP]- Uruchomienie, zatrzymanie i pauza timera 
 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Ważne: Należy włączyć minutnik na tylnej ściance za pomocą małego suwaka i ustawić go na żądaną porę 
dnia (24 godziny lub 12 godzin)! 
 
ZMIANA TRYBU 
Za pomocą przycisku [CLOCK/TIMER] można przełączać tryb zegara/stopera. 
 
USTAWIANIE CZASU 
W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [Zegar/Timer], aż wyświetlacz zacznie migać. 
Nastąpi przejście do trybu ustawiania czasu i będzie można ustawić godzinę. Naciśnij przycisk [HR], aby 
zwiększyć wartość godziny, [MIN], aby zwiększyć wartość minut i [SEC], aby zwiększyć wartość sekund. 
Naciśnij przycisk [CLOCK/TIMER], aby potwierdzić ustawienia. 
 
ODLICZANIE W GÓRĘ 
Jeśli jesteś w trybie zegara/stopera, naciśnij [START/STOP], aby rozpocząć odmierzanie. Naciśnij przycisk 
[Start/Stop], aby wstrzymać odliczanie czasu, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby je wznowić. Po 
wstrzymaniu odmierzania czasu naciśnij przycisk [CLEAR], aby wyzerować czas. 
 



 

ODLICZANIE W DÓŁ 
Naciśnij przycisk [CLOCK/TIMER], aby włączyć tryb odliczania. Timer umożliwia 3 różne czasy odliczania, 
równolegle lub jeden po drugim, za pomocą jednej operacji. Timer 1 do Timer 3 z tą samą funkcją. Naciśnij 
jeden z przycisków timera i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby ustawić czas w wybranym timerze za pomocą 
przycisków [HR]. [MIN] i [SEC]. Gdy tylko ponownie naciśniesz przycisk Timer, ustawiony czas zostanie 
zastosowany. Gdy ustawione są wszystkie 3 liczniki czasu, można je uruchomić jednocześnie, naciskając 
przycisk [START/STOP]. 
 
Aby rozpocząć/zatrzymać tylko jedno z ustawionych odliczeń, należy nacisnąć odpowiedni przycisk timera. 
 
Naciśnięcie przycisku [CLEAR] powoduje wyzerowanie wstrzymanych wartości timera. 
 
Jeśli licznik czasu zostanie wyzerowany za pomocą przycisku [Clear], ostatnią ustawioną wartość czasu można 
przywrócić, naciskając przycisk [START/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [[MEMORY)). 
 
 
OPCJE MONTAŻU 
Czasomierz można przymocować do cienkich przedmiotów, np. do kieszeni koszuli. Czasomierz można 
umieścić na powierzchni poprzez rozłożenie podstawki. Zegar można przymocować do żelaznych lub 
stalowych powierzchni za pomocą magnesu. 
 
 
WYMIANA BATERII 
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię. Aby wymienić baterię (Microcell, 
R03, AAA). przesuń pokrywę baterii na zewnątrz i zdejmij ją. Wyjmij baterię i włóż nową baterię zgodnie z 
symbolami biegunowości [+/-]. Zamknij pokrywę baterii. 
 

Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin ,ul.Bema 5  
www.meraserw5.pl .handel@meraserw5.pl

tel. 91 484-21-44


