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Kalibrace 8270

Multifunkční,odpočítávací časoměřič a budík



Instruction manual – Calibre 8270

Vyobrazení

ukazatel odpočítávání
dolů

(10 min max.)

malá vteřinová ručička
centrální ručička
zobrazuje:

-odpočítávání  minut dolů
- nastavení intervalu času do startu v minutách

stiskni tlačítko A
START/STOP

počitadlo hodiny/sekundy
zobrazuje:

-odpočítávání sekund dolů
-nastavení intervalu času do
startu v hodinách
- počet odpočítaných hodin a
sekund

pozice
1 2 3

pozice korunky:
1. normální
2. rych lé  nas taven í data; alarmu/budíku
3. nas taven í hodin, minut, data

Stiskni tlačítko C
-alarm/budík
ON/OFF

hodinová ručička okno data

stiskni tlačítko B
-vynulování

-nastavení odpočítávání dolů
-nastavení odpočítávání sekund
-výběr displeje/zobrazení odpočítávání hodin/sekund s 10h
počítadlem

ručička budíku 12h
minutová ručička

!! POZOR !! : měřeni času startů s odpočítáváním dolů předchází nastavení intervalu  času do startu .

I. Hlavní nastavení

A. Nastavení času – hodiny, minuty, datum
1. 2.

3

3. 1. Vytáhněte korunku do pozice 3.
2. Otáčejte korunkou proti směru

hodinových ručiček pro nastavení času
(hodiny,minuty) a data.

3. Zatlačte korunku do pozice 1.
1

!! POZOR !!:
3 * Datum se mění v 00:00/půlnoc, ne ve 12:00/poledne.

* Dejte pozorna správné nastavené AM/PM, jinak se
Vám nenastaví správný datum.

B. Nastavení  data (rychlá oprava)
1. 2.

1

3. 1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Otáčejte korunkou po směru

hodinových ručiček pro nastavení
požadované pozice data.

3. Zatlačte korunku do pozice 1.
1

2 !! POZOR !!: Nepoužívejte rychlou opravu data mezi
21:00 a 00:30.

C. Nastavení alarmu/budíku (12h)
1. 2.

2

3. 1. Vytáhněte korunku do pozice 2.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových
ručiček pro nastavení času alarmu/budíku.
3. Zatlačte korunku do pozice 1.

1

2

D. Alarm/budík ON/OFF
1. 2.

C
C

ON OFF

1. Zmáčkněte C pro aktivaci alarmu/budíku, 2 pípnutí.
2. Zmáčkněte znovu C pro deaktivaci alarmu/budíku, 1 pípnutí.

Opakování alarmu/budíku:
Pokud není alarm v pozici « OFF » během 1.zvonění, opakovaný alarm bude
zvonit 2 minuty. ( Info: trvání alarmu ~15s ).

Pokud čas budíku splývá se signálem odpočítávání, funkce alarmu budou
automaticky vypnuty.
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E. Konec životnosti  baterie ( EOL )

Když je detekována slabá baterie, strojek je vybavený funkcí EOL k informování uživatele. Toto je signalizováno malou sekundovou
ručičkou na  2h displeji, který ukazuje 4 kroky každé 4s.

II. Funkce odpočítávání

F. Nastavení odpočítávání dolů

Odpočítávačem času směrem dolů si uživatel může nastavit aktuální čas zbývající do startu závodu/rozjížďky. Uživatel si může nastavit
čas v rozmezí 10 - 1 minuty. Nastavení odečítání není dovoleno během poslední minuty.

!! POZOR !!: Odpočítávač lze nastavovat pouze tehdy, jsou –li tyto funkce vynulovány ( viz kapitola “L. vynulování funkcí
odpočítávání / nastavení času startu ”).

1. 2. Pro nastavení odpočítávání:

1. Stiskni B po dobu ~ 1 sekundy pro vstup do režimu nastavení, 1 pípnutí.
2. Po 1 s, stiskni B a krok po kroku nastav centrální ručičku podle

intervalu odpočítávání.

Mezi pozicí 0 minut a 10 minut, se centrální ručička automaticky rychle  přiblíží
k “10 min.”.

Stiskni a podrž tlačítko B
přibližně po dobu 1s

Ukončení funkce nastavení je automatické, pokud není aktivováno tlačítko B po
dobu 3s, 1x pípnutí.

G. Aktivace of odpočítávání směrem dolů
1. 2.

A

Aktivní
odpočítávání
dolů

3.

Displej odpočítávání
sekund

Displej odpočítávání
minut

1. Stiskni A k aktivaci odpočítávání času, 2x
pípnutí .

2. Malá ručička na 10h se rychle otočí a zastaví se blízko
“60”, před započetím odpočítávání .

3. Když začíná odpočítávání, malá ručička na 10h ukazuje
sekundy (1krok každé 2s ); centrální ručička ukazuje minuty

(1 krok každé 2.4 sekundy).

H. Vývoj pípání při odpočítávání

Jakmile je odpočítávání aktivováno, počítač čítač komunikuje s uživatelem pomocí pípání, které je různé v určitých fázích.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

1. Během odpočítávání, 2 pípnutí hlásí každou minutu do poslední minuty .

Když:
2. 50 sekund před koncem odpočítávání, 1 pípnutí.
3. 40 sekund před koncem odpočítávání, 1 pípnutí.
4. 30 sekund před koncem odpočítávání, 2 pípnutí.
5. 20 sekund před koncem odpočítávání, 2 pípnutí.
6. 10 sekund před koncem odpočítávání, 1 pípnutí každou sekundu až do konce
odpočítávání

7. Na konci odpočítávání zazní 1 dlouhé pípnutí trvající
1sekundu, naznačující nulu  a spustí funkce počítání času
jízdy.

Dlouhé pípnut
na konci ~ !



Instruction manual – Calibre 8270

I. Nastavení odpočítávání “Second chance” („sekundová šance“)

Uživatel může kdykoli během periody odpočítávání nastavit časovač odpočítávání, vyjma poslední minuty.

1. 2.

B

Příklad:
Když je odpočítávání nastaveno na začátku na 10minut s prodlením:
1. Uživatel může během chodu odpočítávání dolů, nastavit další odpočítávání
během 9 minut zmáčknutím tlačítka .
2. Ručičku centrálního minutového chronografu lze nastavovat od
“10 min.” do “9 min.”.

Malá ručička na 10h se rychle přetočí a zastaví se krátce na “60”, a dále
pokračuje v odpočítávání a ukazuje odpočítávání sekund.

!! POZOR !!: Tato funkce nepracuje, pokud je odpočítávání nastaveno na 1 minutu nebo pokud běží počítání času jízdy/rozjížďky se.

III. Funkce počítání času jízdy/rozjížďky

J. Funkce počítání času jízdy/rozjížďky se automaticky spustí po dokončení odpočítávání.

1. 2.

Datum odjezdu

3. 4.

1. Když je dokončeno odpočítávání, počítání času jízdy/rozjížďky je automaticky
spuštěno.

2. Centrální minutová ručička ukazuje čas jízdy v minutách (1 krok každých
12 sekund). Malá ručička na 10H ukazuje čas jízdy v od 0 h do 24 h, až
do max. 96 h (1 krok každou hodinu). Mezi “24” a “0”, malá ručička
pokračuje rychle.

3. Stiskni B pro ukázání času jízdy v sekundách na 10H čítači. Displej
ukazatele sekund ukazuje max. 1 minutu (1 krok každé 2 sekundy).
Během zobrazení času jízdy v sekundách se po znovu stisknutí B
můžete přepnout  do zobrazení času jízdy v hodinách.

B

Stiskni B pro zobrazení času jízdy
hodiny/sekundy na 10H čítači.

Datum
příjezdu

4. Funkce počítání času jízdy/rozjížďky měří max. čas do 96h
(= 4 dny), pak sse zastaví. Na konci jízdy se malá ručička na 10H zastaví
na “0”, a centrální ručička se zastaví na “12”.

K. Čítač času jízdy START/STOP
VYPNUTO (OFF) ZAPNUTO (ON)

1. 2.
A A

Stop :
1. Stiskni A pro zastavení počítání času jízdy/rozjížďky , 1 pípnutí pro souhlas vypnutí
počítání « OFF ».

Start :
2. Stiskni opět A pro spuštění funkce počítání ča su jízdy/rozjížďky,
2 pípnutí pro souhlas zapnutí počítání « ON ».

L. Vynulování (Reset) odpočítávání i počítání času jízdy

Vynulování odpočítávání dolů :
a. Stiskni A pro zastavení odpočítávání dolů , 1 pípnutí.
b. Stiskni B, malá ručička na 10H čítači je vrácena na nulu (“60”), a

centrální ručička je vrácena do startovní pozice .

Vynulování času jízdy/rozjížďky :
a. Stiskni A pro zastavení počítání času jízdy, 1 pípnutí.

Malá ručička na 10H čítači zobrazuje hodiny a centrální ručička minuty.
c. Stiskni B, malá ručička na 10H čítači zobrazuje sekundy .
d. Stiskni znovu B, malá ručička na 10H čítači je vrácena na nulu (“60”), a
centrální ručička je vrácena do startovní pozice.

a. b.
A

B

c. d.

B B
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B

IV. Obnovení funkcí odpočítávání dolů / počítání času jízdy ( Pouze po  výměně baterie nebo po nesprávném zacházení)

Po výměně baterií, nesprávném ovládání, náhlém pádu, vystavení působení silného magnetického pole lze ručičky odpočítávání a
počítání času jízdy vrátit do jejich původních poloh (nula ). Ke znovuobnovení funkce ručiček postupujte :

!! POZOR !!: Obnova může být provedena jen po zastavení a vynulování odpočítávání a počítání času jízdy. K vynulování postupujte
dle kroku “L. Vynulování (Reset) odpočítávání i počítání času jízdy .

1. 2.
A

2

B

3. 4.

Vynulování malé ručičky na 10H čítači:
A

1. Vytáhni korunku do pozice 2, a podrž minimálně
po dobu 1 sekundy. Stiskni A nebo B, centrální
ručička se rychle přetočí a zastaví (není nutné, aby
ukazovala na “12”).

2 2. Stiskni A a krok po kroku nastav malou ručičku na 10H
čítači na “0” (“60”).

Vynulování centrální ručičky na 10H čítači:

3. Stiskni B a krok po kroku nebo nepřetržitě
nastav centrální ručičku na “12”.

4. Konec funkce obnovení je automatický , pokud
je zasunuta korunka do pozice 1 nebo  vytažena
do pozice 3. Centrální ručička se automaticky
vrátí a vynuluje na pozici

2 1 3

B

“10 min” nebo na předem nastavenou pozici
před výměnou baterií .

V. Baterie
Vaše hodinky jsou napájeny baterií Typ 399 – SR 927 W. Vybitou  baterii okamžitě vyměňte .

Good wind to the sails and at least one foot of water under the keel

Vítr do plachet a alespoň stopu vody pod kýlem přeje

Czech Republic

tel./fax: +420 388 416 372

info@yachtingshop.cz

www.yachtingshop.eu

info@yachtingshop.cz
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