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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PRZYCISKI 

T1 Przełączenie na timer T1 

T2 Przełączenie na timer T1 

M Ustawianie/pow. do pamięci  

HR Dostosuj wartość godziny 

MIN Dostosuj wartość min. 

SEK Ustaw wartość sekundową 

START/STOP Start / pauza timera 
   Symbol

 

UŻYWANIE STOPERA 
Naciśnij T1 lub T2, aby przełączyć na żądany timer. 

1 Naciśnij przycisk HR i MIN, aby wyzerować timer, 
gdy timer jest zatrzymany. 

2 Naciśnij przycisk START / STOP, aby natychmiast 

uruchomić stoper. 

Zegar jest dokładny do centysekundy w ciągu jednej 

godziny i dokładny do sekund po jednej godzinie. 

Zegar odlicza do 99 godzin 59 minut 59 sekund.
T1 w stanie 
sterowania 

minutn
ika 

 
 

 

 
Symbol 
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USTAWIANIE CZASU ODLICZANIA: 
1 Wciśnij przycisk HR aby zwiększyć wartość 

"godziny", wciśnij i trzymaj aby zwiększyć szybko. 
2 Naciśnij przycisk MIN, aby zw. wartość "minuty", 

naciśnij i trzymaj, aby zwiększyć szybko. 
3 Naciśnij przycisk SEC, aby zw. wartość "sekund", 

naciśnij i trzymaj, aby zwiększyć szybko.
Godz.   Minuty     Sek  
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Godz. Minuty   Sekund 

 
 

 
 
 

T2  

4 Naciśnij przyciski HR i MIN, aby wyzerować zegar.. 

Można ustawić do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund 

odliczania czasu. 

ROZPOCZĘCIE ODLICZANIA: 
Po ustawieniu czasu odliczania naciśnij przycisk 
START/STOP, aby rozpocząć odliczanie.

W stanie sterow. 



. 

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby 

wstrzymać odliczanie. 

Naciśnij ponownie przycisk START / STOP, aby 
kontynuować odliczanie. 

Gdy trwa odliczanie, miga odpowiednia lampka 

przycisku (zielona) używanego timera. 

PO ZAKOŃCZENIU ODLICZANIA 
Gdy timer odlicza do zera, miga symbol odliczania 

"▲", timer odlicza od zera i alarm włącza się na 

minutę (jeśli alarm jest włączony za pomocą 

przełącznika), a odpowiadająca mu lampka kontrolna 

(czerwona) miga przez minutę. 

Naciśnij przycisk START I STOP, aby natychmiast 

powrócić do ustawionego czasu odliczania. 

USTAWIANIE PAMIĘCI CZASU: 
Można szybko ponownie użyć ustawienia czasu jako 
czasu pamięci. 

 
Ustawić następująco: 

1 Gdy timer jest wstrzymany, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk M aż wartość zacznie migać.. 
2 Wciśnij przycisk HR aby zwiększyć wartość 

"godziny", wciśnij i trzymaj aby zwiększyć szybko. 

3 Naciśnij przycisk MIN, aby zw. wartość "minuty", 
naciśnij i trzymaj, aby zwiększyć szybko. 

4 Naciśnij przycisk SEC, aby zw. wartość "sekund", 
naciśnij i trzymaj, aby zwiększyć szybko. 

5 Naciśnij przycisk M, aby zakończyć ustawianie 

domyślnego czasu. 

Kiedykolwiek chcesz użyć czasu pamięci, naciśnij 
przycisk M, aby przywołać ustawiony czas pamięci, 

gdy timer jest zatrzymany. 

ALARM KONTROLNY 
Przełącznik można przestawić w odpowiednie 

położenie, aby dostosować poziom głośności 

alarmu..  

HIGH: Duża głośność 

LOW: niska głośność 

OFF:       Alarm wyłączony 

 
UMIESZCZENIE CZASOMIERZA 
Możesz użyć uchwytu do powieszenia go na ścianie 

lub w innych miejscach. 

Produkt może stać w pozycji pionowej na stole z 

rozłożonym dolnym wspornikiem. 

Ten produkt jest dostarczany z magnesem, można go 

przymocować na metalowej powierzchni. 

JAK WYMIENIĆ BATERIĘ 
Gdy zasilanie jest niskie, wyświetlacz staje się 

ciemny lub niewyraźny. Wymień baterię, gdy jej 

poziom naładowania jest niski. 

1 Przytrzymaj i popchnij pokrywę baterii, 



Konsumenci są prawnie zobowiązani do utylizacji 
baterii w odpowiednich punktach zbiórki, punktach 

sprzedaży lub punktach ekspedycyjnych. 

Przekreślony pojemnik na kółkach oznacza, że 

baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. 

Pb, Cd i Hg oznaczają substancje, których 

zawartość przekracza dopuszczalne normy.. 

aby ją otworzyć. 

2 Wyjmij starą baterię i włóż nową baterię zgodnie 

z prawidłowym kierunkiem polaryzacji.. 

3 Załóż pokrywę baterii. 
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