
STOPKY professional     OLYMPIA sport  -  NÁVOD K POUŽITÍ   
 S CELOPLOŠNÝM EL osvětlením (90033 až 90036) 1 lap (memory) varianta 

Vybavení funkcemi (tlačítkem MODE přehled všech funkcí): 
Základní  (TIME): název dne, rok, měsíc, den, čas (hodiny, minuty, vteřiny) 
Budík (ALM): zobrazeno současně s aktuálním datumem a časem 
Stopky (Chrono): s přesností 1/100sec, 1-řádkový EXTRA ČITELNÝ displej, 1 pamětˇ na mezičas   
EL-celoplošné osvětlení praktické osvětlení celého displeje ElektroLuminiscenční diodou (minimální spotřeba baterie) 

 
� ČITELNÝ 1-řádkový DISPLEJ                                                         SPLIT/RESET       START/STOP 
� vlhkotěsnost (3ATM – náhodný kontakt s vodou)                  B         A   
� nárazuvzdorné a antimagnetické 
� lithiové baterie s dlouhou životností (3-6let) 

 
Výchozí režim: Symbol 12h zobrazení času (A = dopoledne nebo P = odpoledne/večer)  

             Hodiny, Minuty, Vteřiny a Název dne v týdnu. 
Tlačítko B: čas buzení (hodina a minuta)         
Tlačítko A: Měsíc, Datum, den týdne            C      E      D 
Tlačítko C i D: postupné přepínání funkcí: stopky / hodiny / nastavovací režim buzení / 

nastavovací režim hodin 
Tlačítko E: EL-celoplošné osvětlení  praktické osvětlení celého displeje ElektroLuminescenční diodou               (minimální spotřeba baterie) 
 
Nastavení budícího času a hodin(z výchozího režimu hodin): opakovaným stlačením C nebo D:  
1x stopky, 2x nastavování budícího času: bliká pozice hodin: 
           tlač.A nastavení hodin, tlač.B přesun na pozici minut a opět tlač.A nastavení minut, tlač.C nebo D návrat do režimu hodin)  
3x nastavování času (blikají vteřiny) tlač.A se srovnají na 00 pokud jsou do 29, nad 30 se srovnají na následující celou minutu 
Tlač.B postupně přesun mezi pozicemi = blikající minuty, hodiny, datum, měsíc, Den v týdnu  
Tlač.A změna hodnot  (Obecně platí - přidržením tlač.rychloposuv) 
Tlač. C nebo D kdykoli návrat do výchozího režimu… 

Režim CHRONOGRAF (stopky): Z výchozího režimu hodin tlač.A 1x  
       Start/stop : tlačítko A (kumulativním měření s rozlišením 1/100 sec.) 

Split = mezičas: Při spuštěném měření stlačit tlačítko B, na displeji je možno odečíst mezičas aniž by bylo přerušeno měření  
celkového času. Pro návrat k měřenému času znovu stiskněte tlačítko B. 
Pro zastavení měření stlačte tlačítko A.  
Po zastavení si lze prohlédnout mezičas Split (pokud byl v předchozím čítání změřen B tlačítkem). 

Nulování- reset : Stlačit tlačítko B po zastavení měření. 
Režim ALARM - ZVONĚNÍ  Zap/Vyp 

V režimu HODIN přidržením tlač.B a současně stlačením tlač.A – opakovaně ZAP/VYP alarm bude zapnutý/vypnut (ZAP = znak 
zvonečku na displeji). 
 
Výměna baterie:   Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. 
Používejte výhradně značkové Lithiové baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. 
Doporučení: Výměnu baterie svěřte hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) 
nebo na místa pro tento účel zřízená. Stopky používejte jen pro ten účel, pro který byly vyrobeny. Podle intenzity a typu používání zvolte adekvátní 
finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější …) 

 
Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.  Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem             
(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz  nebo  pro opravy po záruční době)   
Upozornění: při vystavení stopek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej 
dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C! 
 
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením: 

� Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ….) 
� Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení), vady způsobené použitím nekvalitní baterie 

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená. 
Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí;  e-mail: servis@olympia.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek. 
OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis 

hodinky, stopky, přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly 
www.olympia.cz    olympia@olympia.cz 

 

značka   :  OLYMPIA  
model č. :                                      ……….                                   datum prodeje : ………………………….. 
 
 
 
razítko a podpis prodejce : ………………………………………………………. 


