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Instrukce k výměně baterie typu CR2450.
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ALFANO uvádí stopky KRONOS
Právě držíte v ruce nejjednodušší a nejpraktičtější stopky na světě!
KRONOS je nejnovější příspěvek do obrovské palety produktů pro ziskávání
dat vyráběných ALFANEM.
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Úvod
KRONOS je  přístroj se 4  samostatnými stopkami,  které jsou na sobě zcela 
nezávislé.    Každé   stopky  dokážou  uložit  99   kol  o  9’59"99  minutách  s
maximálním  počtem   9  mezičasů  pro  každé kolo.   Každé  stopky  mají  dvě 
tlačítka:  levé  tlačítko ukládá časy  kol a  pravé tlačítko  ukládá mezičasy  pro 
každé  z  kol,  což  dělá  ovládání  velmi  jednoduché a  snadno použitelné. 
Nebudete mít problémy se stopováním až 4 soupeřů i bez pohledu na stopky. 
Display  je velmi jasný a má  výborný  kontrast, typický pro všechny přístroje
ALFANO. KRONOS je  velmi  odolný a kompletně  vodotěsný (IP56), což ho
ho dělá idealním pro jakoukoli situaci.

Pracovní režim 1
Pro zapnutí KRONOSu:
Podržte tlačítko « A » po dobu 1 vteřiny.  Systém se  aktivuje a přejde do  
módu  « STOP » . Ikona « START »  bliká, aby Vás upozornila,  že  stopky jsou
přípraveny ke startu.

Poznámka: naleznete zde naposledy zaznamenané informac e ,pokud nebyly 
vymazány před posledním vypnutím.

Pro zapnutí stopek:
KRONOS musí být v pozici « STOP ». Poté stiskněte tlačítko:

B1 pro start stopek 1,
B2 pro start stopek 2,
B3 pro start stopek 3,
B4 pro start stopek 4,

Ikona  « START » se  rozsvítí a ikona « STOP »  zmizí, aby Vás upozornila,  že 
alospoň jedny stopky  již  běží, pro každé  aktivní  stopky  se objeví  2 tečky. 
Stiskněte « B1 až B4 », znovu,  pro uložení a  zobrazení času prvního  kola. 
Pro  uložení  a  zobrazení  časů  dalších  kol         operaci  opakujte  s   příslušným
tlačítkem.
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Ke zobrazení nejlepších kol pro každého soupeře v průběhu měření:
Během měření stiskněte tlačítko « A »,KRONOS se přesune do modu « START- 
BEST » a poté se poslední nejlepší kolo « b » (BEST) na 2 sekundy  objeví
pro každého ze  soupeřů, poté se na obrazovce opět objeví měřené časy.  Pro 
rychlejší  návrat  k  aktuálním  časům  stistkněte  znovu  tlačítko  « A »  před 
uplynutím zmíněných 2 sekund.

Pro stopování mezičasů:
Stiskněte tlačítko  « C » , když jsou stopky v módu  « START ». KRONOS 
zobrazí číslo   mezičasu mezi 2 tečkami a čas pro tento  mezičas   na pravé 
straně.

Poznámka: Pro každé kolo  můžete zaznamenat  až 9 mezičasů,  od prvního 
mezičasu až po předopslední (celkem tedy 8),  stiskem tlačítka  « C1..C4 ».
Pro zaznamenání posledního mezičasu a uzavření kola, stiskněte « B1..B4 »:
KRONOS na 1.5 sekundy zobrazí číslo a čas tohoto mezičasu a poté se objeví
čas celého kola. 

Pro vynulování při stopování:
Pokud chcete při stopování  zastavit a  vynulovat jedny ze stopek,   například 
kvůli  změně  jednoho  soupeře za jiného  –  vše co  musíte udělat je podržet
odpovídající tlačítko « B1..B4 » nebo « C1..C4 » po dobu 1 sekundy.

Pro zastavení všech stopek “STOP” :
Podržte tlačítko « A » po dobu 1 sekundy, ikona « STOP » se rozsvítí, ikona
« START »  začne  opět  blikat  a tečky zmizí,  aby  zobrazily,  že stopky byly
zastaveny.
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Pro zobrazení nejlepšího kola (BEST)  pro každé stopky v módu « START » :
V módu « STOP », stiskněte jednou « A »   a  KRONOS se přesune do  módu
« STOP-BEST ».

Pro zobrazení všech uložených informací « RECALL »:
V módu « STOP », stiskněte  dvakrát  « A » , a KRONOS  se přesune  do
módu « STOP-RECALL ».

S tlačítkem  « B4 »,  se  můžete  vracet  v  paměti  a  s  tlačítkem  « C4 »
se pohybujete v paměti dopředu a to pro všechny 4 stopky najednou.

- Čas pro každé kolo   bude označen písmenem  « L »  (LAP)  nebo
písmenem « b » (BEST) pro nejlepší kolo.

- Časy jednotlivých mezičasů budou označeny jejich  odpovídajícími 
čísly.

Pro vynulování všech stopek v módu “STOP” :
V módu « STOP », stisnkěte třikrát « A »  a KRONOS  se přesune  do módu 
« STOP-RESET ».

Poté podržte tlačítko « B1..B4 »  nebo « C1..C4 » vybraných stopek po dobu
jedné sekundy.

Pro vypnutí KRONOSu :
V módu « STOP », stiskněte čtyřikrát « A » a  KRONOS se přesune do módu 
« STOP-OFF»;  poté 5 sekund počkejte.   Přístroj  se také vypíná sám  po  10
minutách bez činnosti.
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Pracovní režim 2

Během stopování, je možné v průběhu měření sledovat čas kola. Po zazname-
nání času kola KRONOS tento čas na 16  sekund zobrazí a poté můžete opět
sledovat průběžný čas aktuálního kola v minutách a sekundách. 

Poznámka: Jakmile je  zaznamenán  první  mezičas,  nebude  již dále možné 
sledovat průběžný čas kola.

Jak přepnout KRONOS z jednoho pracovního režimu do jiného:
KRONOS musí být vypnut, poté najednou stiskněte tlačítka « A » a « B1 »
systém se zapne ve druhém režimu. 
Poznámka: Standartně je KRONOS nastaven v « režimu 1 ».

Výměna baterie typu: CR2450
Odejmětě kryt KRONOSu odšroubováním 7 šroubků,

(1) Vyjmětě baterii pomocí černého plastu
(2) Podržte tlačítko « A » na 3 sekundy,
(3) Vložte novou baterii (dávejte pozor na správnou polaritu).

D Ů L E Ž I T É :
Pokud před vložením baterie tlačítko « A » na 3 vteřiny nepo- 
držíte,  KR O N O S se již poté nemusí zapnout.

P O Z O R :
Při nasazování krytu nesmíte šrouby přetáhnout (utahujte jen tak aby 
se kryt vyrovnal se zbylými částmi). Jakékoli další utažení by 
mohlo vést k trvalému poškození KRONOSu a mohlo by dovolit vstup 
vodě a  prachu.
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All our devices have been subjected to in -depth factory tests and are covered by a 24 -
month guarantee against m anufacturing defects. The guarantee comes into force from 
the date of purchase. The date of purchase is the date indicated on the invoice/till receipt 
given by the seller at the moment of sale. The manufacturer undertakes to repair and 
replace free of charge any parts which have a manufacturing defect during the guarantee 
period. Any defects which cannot be clearly attributed to the material or the 
manufacturer will be examined at one of our approved after sales service centres and 
invoiced depending on the  results. The guarantee does not apply in cases of opening the 
device, of accidental damage, negligence or inappropriate usage, in cases of installation 
which is unsuitable, erroneous or does not comply with the instructions appearing in the 
notice and in cases of phenomena not associated with the rules for operation and use of 
the device. The guarantee is invalidated in cases of repair or handling carried out by 
unauthorised third parties. Intervention under guarantee does not give the right to 
replacement of the device or to extension of the guarantee. Intervention under 
guarantee is carried out at one of our approved after sales service centres or at our head 
office. In the latter case, the item must reach our establishment postage paid, in other 
words the transport costs are borne by the user. The manufacturer accepts no 
responsibility in case of damage to persons or goods caused by poor installation or 
incorrect usage of the device.

Modifications to products

Alfano SA  applies a method of ongoing devel opment. Consequently, Alfano SA  reserves 
the right to make changes and improvements to any product described in this document, 
without prior warning.

Damages and responsibilities

The products are used under the customer’s sole direction and responsibili ty, and 
consequently the customer shall bear the damages that the products might suffer or 
cause. No compensation will be paid for removal of enjoyment, and ALFANO cannot be 
held responsible for the direct or indirect consequences of their use or rendering  useless. 
ALFANO’s obligations are duty of care and not a performance obligation. 

Disposal

The device must be disposed of with respect for the environment.
The stopwatch and its accessories contain a lot of plastic parts.
When the stopwatch or one of i ts accessories no longer functions, they must be dealt 
with according to the laws of the country. Spent batteries must be disposed of in 
accordance with the regulations in force in your country.

Guarantee conditions




