
JVD DM231 – DIGITÁLNÍ MINUTKA                                         (CZ)
Návod k obsluze

INSTALACE/VÝMĚNA BATERIÍ

1. Na zadní straně přístroje stiskněte a posuňte kryt baterií ve směru šipky a vyjměte je.
2. Zarovnejte kladné a záporné strany baterie pomocí symbolu +/- v prostoru pro baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

NASTAVENÍ ODPOČTU ČASU

1. Stiskněte tlačítko MIN na přední straně přístroje, dokud nedosáhnete požadovaného počtu minut.
Chcete-li funkci urychlit, podržte stisknuté tlačítko MIN.

2. Stiskněte tlačítko SEC na přední straně přístroje, dokud nedosáhnete požadovaného počtu 
sekund. Chcete-li funkci urychlit, podržte tlačítko SEC.

3. Stisknutím tlačítka START / STOP spustíte funkci odpočtu času. Odpočítávání začne počítat 
sekundy. Symboly "M" a "S" začnou blikat, když je časovač v režimu odpočítávání. Odpočítávání 
lze pozastavit a restartovat stisknutím tlačítka START / STOP.

4. Po dokončení odpočítávání zazní budík po dobu 60 sekund a časovač se vrátí k původnímu 
času.

RESET ODPOČTU ČASU

Pokud uživatel zadal nesprávný čas nebo by chtěl použít jinou funkci, resetujte časovač na 00:00 
stisknutím tlačítek MIN a SEC současně.

FUNKCE PŘIČÍTÁNÍ ČASU

1. Stiskněte tlačítko START / STOP. Přístroj začne počítat. Funkce může počítat maximálně 99 
minut a 99 sekund. Jakmile dosáhne svého maximálního času, začne automaticky od 00:00. 
Symboly "M" a "S" začnou blikat, když je časovač v režimu odpočítávání.

2. Opětovným stisknutím tlačítka START / STOP funkci pozastavíte / zastavíte a znovu zapnete.
3. Chcete-li resetovat časovač na 00:00, současně stiskněte tlačítka MIN a SEC.

OPATŘENÍ

1. Nečistěte přístroj abrazivním nebo korozivním prostředkem. Mohl by poškrábat plastové části 
nebo zkorodovat elektronický obvod.

2. Nevystavujte přístroj příliš velkým silám, prachu, teplotám, přímému slunečnímu záření, silnému 
působení vody nebo vlhkosti, toto může způsobit poruchu, kratší životnost, poškození baterií 
nebo zkreslené částí displeje.

3. Nezasahujte do vnitřních součástí jednotky, záruka by v tomto případě nebyla garantována.

JEDNOTKA NEMÁ FUNKCI ZAPNOUT / VYPNOUT

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


