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 Návod na použitie  
 Časovač firmy ETI. 

           Kat.č. 806-105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otvorte batériový priestor a vložte do neho batériu. Dbajte na správnu polaritu. Na displeji časovača sa 
objavia štyri nuly: 00 00. Časovač je teraz pripravený k používaniu. 
Zvoľte požadovaný interval tak, že prepínač na zadnej strane prepnete do polohy HR (hodiny) alebo MIN 
(minúty). Ak zvolíte polohu MIN, na displeji sa objaví 00M00S. Ak prepnete prepínač do polohy HR, na 
displeji bude 00H00M. 
Teraz stlačte tlačidlo HR-MIN alebo MIN-SEC a nastavte požadovaný časový interval. Časovač spustíte 
stlačením tlačidla START/STOP. Po uplynutí nastaveného intervalu sa ozve zvukový signál. Údaj na 
displeji bude blikať 1 minútu, no časovač bude pokračovať v odpočítavaní času. Opätovným stlačením 
tlačidla START/STOP zastavíte odpočítavanie času. Na displeji sa objaví predtým zvolený časový interval. 
Údaj na displeji (nastavený časový interval) vymažete tak, že stlačíte súčasne tlačidlá HR-MIN a MIN-SEC. 
Na displeji sa potom objavia štyri nuly: 00 00. Tento časovač dokáže merať čas aj smerom nahor. Avšak v 
takom prípade musí byť pred spustením vynulovaný, teda na displeji musia byť štyri nuly: 00 00. Potom 
stlačte tlačidlo START/STOP a časovač bude merať čas smerom nahor, bude teda fungovať ako stopky. 
 
Vplyv rušivých elektromagnetických polí. 
Funkcia časovača môže byť ovplyvňovaná, ak sa tento bude nachádzať v silnom elektromagnetickom 
poli, napr. ak bude v tesnej blízkosti rádiového prijímača, mobilného telefónu alebo iného elektrického 
(elektromagnetického) zariadenia. Podobný účinok môže mať aj elektrostatický výboj (statická 
elektrina). 
 
Záruka 
Na tento výrobok poskytuje firma ETI záruku v dĺžke 1 rok. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby. 
Nevzťahuje sa na poruchy zapríčinené nesprávnym používaním, v dôsledku nedbalosti alebo zjavného 
poškodenia. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebovanie v dôsledku používania. 
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Technické parametre časovača s kat. číslom 806-105 

Rozsah  99 minút, 59 sekúnd alebo 19 hodín a 59 minút 

Batéria AAA alebo ekvivalent s nominálnym napätím 1,5 V 

Trvácnosť batérie 15 000 hodín 

Displej LCD, výška 20 mm 

Rozmery 26 x 62 x 62 mm 

Hmotnosť 52 gramov 

 
 

Ďakujeme za pozornosť. 
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