
Návod k použití pro následující produkt(y):

Stopky HITRAX GO TFA 38.2016

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Stopky HiTRAX GO, typ TFA 38.2016

Před použitím
• Následující informace čtěte velmi pozorně.
• Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
• Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.
• Schovejte si manuál pro případ, že jej budete v budoucnosti potřebovat.

Funkční módy
1. mód hodin

◦ displej zobrazuje hodiny (hodinu, minuty, sekundy), měsíc, datum a den v týdnu
◦ 12ti nebo 24ti hodinový formát

2. mód stopek
◦ 1/100 sekund rozlišení
◦ maximální doba: 23 hodin, 59 minut a 59 sekund

3. mód alarmu
◦ nastavený čas alarmu
◦ nastavený čas alarmu pro druhý čas

4. mód časovače
◦ rozlišení 1 sekunda
◦ maximální doba: 23 hodin, 59 minut a 59 sekund

5. mód druhého času
◦ ukazatel hodiny, minut a sekund

Funkce tlačítek
LAP/RESET

• k volbě módu nastavení času (mód 1), času alarmu, časovače a času (mód 2)
• k nastavení stopek na nulu, poté co byl zastaven čas
• k zastavení mezičasu
• k návratu ke stopkám (je-li zobrazen mezičas)

MODE
• k volbě času (mód 1), stopek, času alarmu, časovače a času (mód 2)
• k volbě dat v módu nastavení

START/STOP
• ke spuštění stopek a časovače
• ke zvýšení číslice v režimu nastavení
• k aktivaci/deaktivaci alarmu

Hlavní funkce
• čas
• stopky
• alarm
• časovač
• druhý čas

Volba hlavních funkcí
Stiskem tlačítka MODE přepínáte jednotlivé módy.

Volba data
Stiskněte a držte tlačítko START/STOP v módu času (mód 1).

Nastavení času a data
• stiskněte tlačítko LAP/RESET v módu času (mód 1), vstoupíte do módu nastavení
• ukazatel sekund začne blikat
• pomocí tlačítka LAP/RESET zvolte data, která chcete nastavit (hodinu, minuty, 12/24 formát času, datum a den v týdnu)
• jakmile číslice bliká, můžete tuto číslici zvýšit pomocí tlačítka START/STOP, držením tlačítka číslice naskakují rychleji
• poté, co jsou všechna data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET, opustíte mód nastavení
• tento mód bude též opuštěn automaticky, pokud po dobu 30s nebude stisknuto žádné tlačítko

Mód stopek
Stopky měří uplynulý čas a mezičas. Displej zobrazuje „0“, pokud stopky byly použity poprvé, nebo pokud byly vyresetovány.

Spuštění/zastavení stopek
• ke spuštění stiskněte tlačítko START/STOP, k zastavení stiskněte toto tlačítko ještě jednou

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



• pokud stopky vícekrát za sebou spustíte a zastavíte, aniž byste hodnotu vyresetovali, obdržíte celkový čas

Vyresetování stopek (nastavení na „0“)
Stopky nastavíte zpět na nulu pomocí tlačítka LAP/RESET (stopky musí být zastaveny).
Pozn.: 

• maximální doba stopek je 23 hodin, 59 minut, 59 sekund
• pokud celkový čas je delší než 30 minut zobrazují stopky čas ve formě: hodiny, minuty, sekundy místo minuty, sekundy a 

1/100 sekundy
• pokud stopky běží, tak na displeji bliká jejich symbol

Uložení mezičasu
V módu stopek můžete každý mezičas uložit. Běží-li stopky, uložíte mezičas stisknutím tlačítka LAP/RESET. Opětovným stisknutím 
tohoto tlačítka zobrazuje displej celkový uplynulý čas. Pokud tento postup zopakujete, dostanete další mezičasy.

Mód času alarmu (ukazatel AL)
Alarm 1 pro normální čas (mód 1), alarm 2 pro druhý čas (mód 2).

Nastavení alarmu
• pomocí tlačítka MODE zvolte mód času alarmu
• stiskněte LAP/RESET, vstoupíte do módu nastavení času alarmu
• číslice hodin začne blikat 
• pomocí tlačítka MODE zvolte data (hodinu, minuty, čas alarmu 1 a 2), která chcete nastavit
• jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit tlačítkem START/STOP (držením tohoto tlačítka číslice naskakují rychleji)
• poté, co jsou data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET k opuštění tohoto módu
• pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, na displeji se automaticky zobrazí čas alarmu

Pozn.: alarm bude nastavením času alarmu automaticky aktivován

Aktivace hodinového alarmu a alarmu buzení
• stisknutím START/STOP v ukazateli času alarmu zvolte hodinový alarm nebo alarm buzení
• je-li na displeji zobrazen symbol hodinového alarmu, každou celou hodinu zazní zvukový signál
• je-li na displeji zobrazen symbol alarmu buzení, pak zazní signál každý den v nastavený čas

Pozn.: alarm buzení zazní po dobu cca 20s a může být přerušen stiskem libovolného tlačítka.

Mód časovače
• časovač může být nastaven maximálně do doby 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
• pomocí tlačítka MODE zvolte mód časovače
• stiskněte tlačítko LAP/RESET, vstupíte do módu nastavení časovače
• číslice hodin začne blikat 
• pomocí tlačítka MODE zvolte data (hodiny, minuty, sekundy), která chcete nastavit
• jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit tlačítkem START/STOP (držením tohoto tlačítka číslice naskakují rychleji)
• poté, co jsou data nastavena, stiskněte tlačítko LAP/RESET k opuštění tohoto módu
• pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, na displeji se automaticky zobrazí čas alarmu

Spuštění/zastavení časovače
Časovač spustíte stiskem START/STOP, poté co byl nastaven zvolený čas, stiskem START/STOP časovač zastavíte (na displeji 
zůstane zobrazený zastavený čas).
Pozn.: během spuštění časovače bliká na displeji symbol časovače. Bude-li časovač zastaven, přestane tento symbol blikat.

Alarm časovače
• první alarm (2 tóny každých 30 sekund) zazní, když je čas mezi 3 min a 11 s
• druhý alarm (tón každou sekundu) zazní, když je čas mezi 10 s a 1 s
• vlastní alarm (3 rychlé tóny za sebou) zazní při dosažení nastaveného času (0 s) po dobu 10 s, alarm můžete přerušit stiskem 

libovolného tlačítka

Zobrazení nastaveného času
Po uplynutí nastaveného času, popř. po zastavení časovače můžete stiskem LAP/RESET tento čas vyvolat nebo nový čas nastavit. 
Dalším stiskem LAP/RESET časovač opět spustíte.

Druhý čas (zobrazení na displeji T2)
Druhý čas zobrazuje volně nastavitelný čas (hodiny, minuty, sekundy).

Nastavení času a data
• stiskněte tlačítko LAP/RESET v módu času (mód 2), vstoupíte do módu nastavení
• číslice hodin začne blikat 
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• pomocí tlačítka LAP/RESET zvolte data (hodinu, minuty), která chcete nastavit 
• jakmile číslice bliká, můžete tuto hodnotu zvýšit pomocí tlačítka START/STOP, držením tlačítka číslice naskakují rychleji
• poté, co jsou všechny data nastavena stiskněte tlačítko LAP/RESET, opustíte mód nastavení
• pokud nebude po dobu 30s stisknuto žádné tlačítko, vrátí se displej automaticky do normálního módu (mód 1)

Specifikace
Čas  (mód 1)
12/24 hodinový formát, minuty, sekundy
kalendář – měsíc, datum a den v týdnu

Alarm 
denní alarm (mód 1)
denní alarm (mód 2)
hodinový alarm

Stopky 
rozlišení: do doby 30 min – 1/100s (displej zobrazuje minuty, 
sekundy a 1/100 sekundy)
nad 30 min – 1s (displej zobrazuje hodinu, minuty)
max. doba – 23 hodin, 59 minut a 59 sekund

Časovač
rozlišení: 1 sekunda
max. doba – 23 hodin, 59 minut a 59 sekund
alarm:

• 2 tóny každých 30 s – když je čas mezi 3 min a 11 s
• tón každou sekundu – když je čas mezi 10 s a 1 s
• 3 rychlé tóny za sebou – při dosažení nastaveného času 

po dobu 10 s 

Druhý čas (mód 2)
AM/PM, hodiny, minuty, sekundy

Výměna baterie
• typ baterie: 1x CR 2032
• výměnu baterií nechte provést ve specializovaném obchodě
• nevyhazujte baterie do běžného odpadu

Péče a údržba
• extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození
• k čištění používejte měkký vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čistící prostředky
• přístroj neponořujte do vody
• slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečení, k výměně používejte pouze baterie 

doporučeného typu
• nepokoušejte se sami přístroj opravovat
• při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku
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