
WIELOFUNKCYJNY STOPER Z KOMPASEM 
model: AG356

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Trwały i funkcjonalny stoper sportowy z wbudowanym kompasem. Idealnie wspomaga 
uprawianie różnych sportów np. bieganie, jazda na rowerze itp.
Cechy produktu:

• Stoper elektroniczny o wysokiej dokładności pomiaru czasu (1/100 sec.) 
Bardzo wygodny w użytkowaniu. 

• Jest odporny na wstrząsy, kurz lub przypadkowe zachlapania mogące wystąpić 
podczas treningu. 

• Duży, wyraźny wyświetlacz, ułatwia odczytanie wyniku pomiaru. 
• Stoper wyposażony zostały w kalendarz, zegar oraz funkcję alarmu. 
• Posiada mocny sznurek, który zapewnia doskonałe trzymania stopera, nawet 

podczas uprawiania wymagających sportów. 

Specyfikacja:

• Cyfrowy wyświetlacz: tak 
• Kalendarz : tak (wyświetlanie aktualnego dnia tygodnia)
• Alarm: tak 
• Chronograf: tak 
• Zliczanie okrążeń (rejestrowanie czasu okrążenia bez konieczności 

przerywania czasu podstawowego) 
• Dokładność mierzenia czasu: 1/100 sekundy 
• Wbudowany kompas: tak 
• Wodoodporność: tak 
• Zasilanie: 1xAG13 
• Wymiary: 82 x 60 x 20 mm 
• Waga: 50g 
• Kolor : czarny 

2. Obsługa

A) Stoper posiada trzy przyciski do sterowania urządzeniem. Przycisk SPLIT/RESET – 
resetowanie/ zmiana ustawienia, przycisk MODE – wybór trybu pracy, START/STOP – 
włączanie/wyłączanie odliczania, zmiana ustawień.
B) Ustawienie godziny i daty: W trybie modyfikacji godziny (migające sekundy na 

wyświetlaczu) nacisnąć przycisk SPLIT/RESET I ustawić minuty za pomocą przycisku 
START/STOP, ponownie nacisnąć przycisk SPLIT/RESET I analogicznie ustawić 
pozostałe parametry(godzina, dzień, miesiąc, dzień tygodnia). Zatwierdzić ustawienia 
przyciskiem MODE.
C) Ustawienie alarmu: W trybie modyfikacji godziny alarmu  (migająca godzina na 
wyświetlaczu) ustawić godzinę za pomocą przycisku START/STOP, nacisnąć przycisk 
SPLIT/RESET i ustawić minutę alarmu. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem MODE.
D) Aktywacja/Dezaktywacja alarmu: W trybie wyświetlania aktualnej godziny 
nacisnąć i przytrzymać przycisk SPLIT/RESET, a następnie nacisnąć przycisk 
START/STOP  (ikona alarmu pojawi się na wyświetlaczu). Ponownie nacisnąć przycisk 
START/STOP aby wyłączyć alarm. Puścić oba przyciski.
E) Stoper: W trybie stopera włączyć stoper przyciskiem START/STOP. Aby 
zastopować ponownie nacisnąć przycisk STAR/STOP. Aby zresetować na 
zatrzymanym stoperze nacisnąć przycisk SPLIT/RESET.
F) Zliczanie okrążeń: W trybie włączonego stopera nacisnąć przycisk SPLIT/RESET – 
na wyświetlaczu pojawi się zliczony czas, a stoper będzie działa dalej. Ponownie 
nacisnąć przycisk SPLIT/RESET aby powrócić do wyświetlania aktualnego czasu 
stopera.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie zasilane jest 1 baterią AG13. Gdy ekran zacznie przygasać, 

oznacza to potrzebę wymiany baterii na nową. Podczas instalacji baterii należy 
zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. 

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego 
detergentu

• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
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