Časovač s hlasovým výstupem TALKING TIMER
OPERACE
Nastavení času odpočítávání
1. Nastavte funkci (šoupák na boku) na COUNT DOWN.
2. Stlačujte HR-MIN-SECOND podle potřeby. Tak nastavíte dobu odpočítávání. Když podržíte tlačítka stlačená, změny
budou rychlé.
Odpočítávání
Odpočítávání začne po stlačení START/STOP. Na displeji se zobrazí doba, zbývající do 0:00:00 podle schématu:
Zbývající doba
> 60 minut
60 min >= doba > 10 minut
10 min >= doba > 1 min
11 min >= doba > 10 sec
10 sec >= doba > 1 sec

Frekvence
Každou celou hodinu
Každých 10 minut
Každou minutu
Každých 10 sekund
Každou sekundu

Po dosažení 0:00:00 zní alarm po dobu 1 minuty. Současně se čas připočítává stejných způsobem, jako při odpočítávání.
Přerušení/zastavení odpočítávání
Během odpočítávání stiskněte START/STOP. Dalším stiskem odpočítávání pokračuje.
Resetování času odpočítávání
Nejprve zastavte odpočítávání (pokud běží), pak stiskněte CLEAR.
Automatické opakování
Tato funkce uloží v paměti čas pro odpočítávání. To je velmi užitečné pro opakování aktivit, ať už se jedná o užívání léků,
nastavení intervalů pro cvičení atd.
1. Pomocí HR-MIN-SEC nastavte čas pro odpočítávání.
2. Tlačítko REPEAT přesuňte do polohy YES.
3. Pro start odpočítávání stiskněte START/STOP. Přístroj ohlásí zbývající čas do nuly a odstartuje odpočítávání.
V závislosti na času odpočítávání se mohou použít různé signály.
:
Zbývající doba
Alarm v 0:00:00
Nastavený čas >= 2 minuty
Alarm se hlásí 1 minutu
2 minuty > čas >10 sec
2 pípnutí
Čas <= 10 sec
1 pípnutí
Na displeji ikona VOICE on/off

Bez zvuku

Použití funkce paměti
V paměti je možno uložit jednu velikost času pro odpočítávání. Tak se nemusí čas opakovaně nastavovat.
1. Nastavte nejčastěji používaný čas a stiskněte MEMORY. Na obrazovce se objeví slovo „MEMORY“.
2. Pro nastavení uloženého času stačí stisknout MEMORY. Na displeji bude nlikar „MEMORY“. Pro start a ukončení
odpočítávání stačí stisknout START/STOP.
3. Pro vynulování paměti stiskněte START/STOP. Pak zvolte MEMORY. Poté stiskněte CLEAR.
4. Abyste vložili do paměti novou hodnotu, nejprve ji vynulujte. Pak se vraťte na bod 1.
Stopky
Použití přístroje ve funkci stopek
1. Přesuňte šoupák na boku na funkci COUNT UP.
2. Pro odstartování stiskněte START/STOP.
3. Přerušit nebo ukončit stopky je možno dalším stiskem START/STOP.
4. Resetování stopek na čas 0:00:00 se provede stiskem CLEAR.
5. Maximální dosažitelný čas je 23:59:59
Volba zvuku alarmu
Je možno volit jeden ze 6 zvuků, kterými se ohlásí dosažení času 0:00:00.
1. Pro volbu typu zvuku tiskněte opakovaně SOUND. Tak zvolíte ten, který potřebujete.
2. Při dosažení času 0:00:00 zní alarm po dobi 1 minuty. Zvuk je možno ukončit stiskem libovolného tlačítka.
3. Alarm je aktivní pouze pro odpočítávání.

Vypnutí hlasového výstupu
Je možno zvolit pomocí tlačítka VOICE on/off.
Aby byl zvuk vypnut, opakovaně stlačte VOICE on/off, dokud se na displeji nezobrazí „JC“. Alarm při dosažení času
0:00:00 vypnout nelze.
Pro zapnutí zvuku tiskněte VOICE on/off dokud se na displeji neobjeví „X“.
Tip: Pokud požadujete zvukové signály pro stopky (připočítávání času), nastavte odpočítávání od času 1 sekunda a
časovač odstartujte. Čas se pak ohlašuje zvukem jako překročení odpočtu.
Zvukové hodiny
Nastavení času
1. Šoupák nastavte na CLOCK SET.
2. Pomocí HR–MIN–SEC nastavte čas. Při přidržení tlačítek se mění hodnota rychle.
3. Přesuňte šoupák na CLOCK.
Ohlášení času
Stiskem libovolného tlačitka (mimo VOICE on/off) se ohlásí aktuální čas.
Tip: pomocí odpočítávání se snadno nastaví budík. Pokud je např. 11:00 a chece, aby se budík ohlásil v 7:00, nastavte
dobu odpočítávání na 8 hodin.
Použití odpočítávání, stopek a hodin
Všechny funkce je možno nastavit současně. Vzájemně se nijak neovlivňují.
Baterie
Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, baterie vyjměte.

