
MINUTNIK TM89 – INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE
Zegar: format wyświetlania czasu 24 H
Minutnik:
Pomiar czasu w dół / w górę
Pamięć pomiarów
INSTALOWANIE BATERII
Otworzyć komorę baterii i zainstaluj baterię AAA (R3) zgodnie z polaryzacją +/-,
zamknąć komorę baterii.
ZEGAR – USTAWIANIE GODZINY

1. Należy sprawdzić czy suwak z przodu ustawiony jest na pozycji CLOCK następnie
przesunąć suwak znajdujący się z tyłu obudowy na pozycję TM SET.

2. Naciskać przycisk H-godzina / M-minuta / S-sekunda aby ustawić aktualną godzinę.
3. Przesunąć suwak z tyłu obudowy z powrotem na pozycję LOCK (zabezpieczony).

POMIAR CASU – W DÓŁ
1. Suwak znajdujący się z przodu obudowy powinien być ustawiony na pozycję

TIMER DOWN a na wyświetlaczu widoczne cyfry 0:00:00 TIMER.
2. Naciskając przyciski H/M/S należy ustawić czas pomiaru (przytrzymując przycisk

przyspieszany zmianę  wartość ustawianej jednostki).
3. Nacisnąć przycisk START/STOP aby rozpocząć odliczanie, kiedy odliczanie

zakończy się uruchomi się alarm dźwiękowy na ok. 1 minutę a czas zacznie być
odliczany w górę (na wyświetlaczu będzie migał napis TIME’S UP). Należy
nacisnąć przycisk START/STOP aby wyłączyć alarm i wyzerować pomiar czasu.

4. Podczas odliczania można w dowolnym momencie zatrzymać pomiar  naciskając
przycisk START/STOP i wyzerować pomiar czasu nacisnąć przycisk CLEAR.
PAMI ĘĆ POMIARU

1. Kiedy zostanie ustawiony czas pomiaru (pkt. 2) użytkownik może nacisnąć przycisk
MEMORY aby zapamiętać na przyszłość ustawioną wartość, którą przywołujemy
przyciskiem MEMORY (suwak z przodu obudowy musi być na pozycji TIMER
DOWN).
POMIAR CZAU – W GÓR Ę

1. Suwak znajdujący się z przodu obudowy powinien być ustawiony na pozycji
TIMER UP a na wyświetlaczu widoczne są cyfry 0:00:00 oraz napis COUNT UP.

2. Aby rozpocząć pomiar czasu w górę naciśnij przycisk START/STOP.
3. Wyzerowanie pomiaru nastąpi po naciśnięciu przycisku CLEAR.

Maksymalny pomiar czas to 23:59:59 sekund, po tym czasie licznik zatrzyma
się i uruchomi się alarm na ok. 1 minutę aby go wyłączyć należy nacisnąć
przycisk START/STOP.


