
Návod k použití
Hodinky s odpočtem a stopkami SW3

Tlačítko S4 (osvětlení)

Tlačítko S3
(volba módu)

Tlačítko S2 (reset/set)

Tlačítko S1 (start/stop)

Mód Hodiny
Při tomto módu je zobrazen lokální čas, den v týdnu a kompletní datum (den a měsíc), viz obrázek výše.

Tlačítka
- S3 pro přechod do "Alarm módu" - nastavení zvukového upozornění
- S1 pro přepnutí 24/12h zobrazení času

Mód alarmu (Displej zobrazuje “AL”)
Při spuštění alarm vyzvání cca 24 sekund. Ukončit vyzvánění lze stiskem libovolného tlačítka (mimo 
tlačítka osvětlení). Není- li alarm ukončem stiskem tlačítka, znovu se rozezní po 5 minutách - toto 
vyzvánění se bude opakovat celkem 3x.

Tlačítka
- Stiskněte S1 pro vypnutí/zapnutí alarmu a/nebo aktivaci pípnutí v celou hodinu (zvoneček)
- Stiskněte S2 pro nastavení alarmu - pomocí S1 změníte blikající číslici směrem nahoru.
- Stiskněte S3 pro přechod na “Duální čas”, nebo do “Módu hodiny” 
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Děkujeme Vám za zakoupení hodinek Fastime.
Hodinky se vyznačují konstrukcí z pevného plastu, vodotěsností, odolností proti nárazu, výborně 
čitelným displejem a funkcemi, které jako aktivní sportovci rozhodně oceníte.
Jednou z výrazných předností je časovač s odpočtem, kdy před/při startu RZ můžete snadno spustit 
odpočet do následující ČK. Budete tak mít stále přehled o zbývajícím čase.
Tento manuál je stručným přehledem fukcí. Pokud některé z funkcí nebudete rozumnět, popřípadě se 
Vám nedaří hodinky nastavit, kdykoliv nás kontaktujte na help@rz1.cz anebo telefonicky na čísle RZ1 
linky 222 262 111. 

Poznámka: Pokud ve kterémkoliv módu provedete libovolnou akci tlačítky, bude následný stisk S3 vždy 
znamenat přechod do módu “Hodiny”. V případě, že v libovolném módu neprovedete dvě minuty žádnou 
akci, přejdou hodinky zpět do módu “Hodiny”.

Mód duálního času (”DT”)
Tlačítka
- S1 ke změně z 12 na 24hodinový formát času
- S2 k nastavení času (S1 pak zvyšuje blikající hodnotu, S2 přechází na další číslici)

Mód odpočtítávání (”TA”)
 A) Pokud jsou zobrazeny nuly:

Tlačítka
- S1 start / pozastavení měření od nuly směrem nahoru
- S2 k nastavení hodnoty odpočtu (S1 zvyšuje blikající hodnotu, S2 přejde na další číslici)
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

 B) Je zobrazeny nenulový čas:

Tlačítka
- S1 start / pozastavení odpočtu směrem k nule
- S2 k nastavení hodnoty pro odpočet (S1 zvyšuje hodnotu, S2 přejde na další číslici)
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

   Pokud časovač dopočítá k nule, spustí se zvukový signál trvající 20 vteřin. Stopky pokračují v 
měření - s přesností na celé vteřiny.

Mód stopek (”ST”)
Tlačítka
- S1 start / pozastavení měření
- S2 při běžícím čase k zobrazení kumulativního mezičasu
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

  Stopky jsou nezávislé na běžícím módu odpočtu (”TA”).

Výměna baterie
Odklopte zadní část pásku kolem osky tak, abyste se jemným štoubováčkem dostali k osce pásku 
hodinek. Následně ze strany, tlakem ve směru k protější straně osky, osku vycvakněte. Nyní máte volný 
přístup ke 4 šrkoubkům na zadní straně hodinek, které odšroubujete. 

Hodiny

Budík (AL)
Odpočet (TA)

Stopky (ST)

(nastavení)

Duální čas (DT)



Mód Hodiny
Při tomto módu je zobrazen lokální čas, den v týdnu a kompletní datum (den a měsíc), viz obrázek výše.

Tlačítka
- S3 pro přechod do "Alarm módu" - nastavení zvukového upozornění
- S1 pro přepnutí 24/12h zobrazení času

Mód alarmu (Displej zobrazuje “AL”)
Při spuštění alarm vyzvání cca 24 sekund. Ukončit vyzvánění lze stiskem libovolného tlačítka (mimo 
tlačítka osvětlení). Není- li alarm ukončem stiskem tlačítka, znovu se rozezní po 5 minutách - toto 
vyzvánění se bude opakovat celkem 3x.

Tlačítka
- Stiskněte S1 pro vypnutí/zapnutí alarmu a/nebo aktivaci pípnutí v celou hodinu (zvoneček)
- Stiskněte S2 pro nastavení alarmu - pomocí S1 změníte blikající číslici směrem nahoru.
- Stiskněte S3 pro přechod na “Duální čas”, nebo do “Módu hodiny” 
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Hodinky používají baterii typu CR2025. Výrobce:
AST Limited
1b Kilwardby Street, 
LE65 2FR Ashby-de-la-Zouch, 
Velká Británie

Vyrobeno v Číně

Dovozce do ČR:
RZ1 Rally Shop
TITIO s.r.o.
U První Baterie 5
16200 Praha

Mód duálního času (”DT”)
Tlačítka
- S1 ke změně z 12 na 24hodinový formát času
- S2 k nastavení času (S1 pak zvyšuje blikající hodnotu, S2 přechází na další číslici)

Mód odpočtítávání (”TA”)
 A) Pokud jsou zobrazeny nuly:

Tlačítka
- S1 start / pozastavení měření od nuly směrem nahoru
- S2 k nastavení hodnoty odpočtu (S1 zvyšuje blikající hodnotu, S2 přejde na další číslici)
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

 B) Je zobrazeny nenulový čas:

Tlačítka
- S1 start / pozastavení odpočtu směrem k nule
- S2 k nastavení hodnoty pro odpočet (S1 zvyšuje hodnotu, S2 přejde na další číslici)
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

   Pokud časovač dopočítá k nule, spustí se zvukový signál trvající 20 vteřin. Stopky pokračují v 
měření - s přesností na celé vteřiny.

Mód stopek (”ST”)
Tlačítka
- S1 start / pozastavení měření
- S2 při běžícím čase k zobrazení kumulativního mezičasu
- S2 při pozastaveném čase ke smazání naměřené hodnoty

  Stopky jsou nezávislé na běžícím módu odpočtu (”TA”).

Výměna baterie
Odklopte zadní část pásku kolem osky tak, abyste se jemným štoubováčkem dostali k osce pásku 
hodinek. Následně ze strany, tlakem ve směru k protější straně osky, osku vycvakněte. Nyní máte volný 
přístup ke 4 šrkoubkům na zadní straně hodinek, které odšroubujete. 


