
Multifunkční šachové hodiny JUNSO JS-223

Šachové hodiny byly navrženy pro použití při různých deskových hrách, obzvláště 
Šachů, Dámy a Čínských šachů.

1. Funkce:
- 20 různých nastavení obsahujících všechny populární standardy
- přídavná manuální nastavení pro veškeré metody
- všech 20 manuálních nastavení jsou ve výchozím nastavení paměti
- 38 přednastavených funkcí pro rychlé a jednoduché použití
- nastavitelné zvukové upozornění pro vypršení času
- nastavitelné podsvícení pro upozornění vypršení časového limitu
- 960 šachových hodin
- indikátor nízkého stavu baterií

2. Použití šachových hodin
Baterie a hlasitost
Tyto šachové hodiny fungují s vloženými 2ks AA baterií. Doporučujeme alkalické baterie,
které  vydrží  delší  dobu.  Spotřeba  2mA když  jsou  vypnuty,  10mA když  jsou  zapnuty.  Pokud
nebudete delší dobu používat hodiny, doporučujeme vyjmout baterie. 
Pokud  indikátor  zobrazuje   nízký  stav  baterie,  znamená  to,  že  byste  měli  baterie  co
nejdříve vyměnit. Pokud se nízký stav baterie objeví poprvé, mají ještě hodiny dostatek
energie na dokončení aktuální hry.
V případě poruchy přístroje nejprve vyměňte baterie a resetujte hodiny.

Zapnutí přístroje
Zapněte nebo vypněte hodiny tlačítkem na spodní straně.
Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí číslo nastavení, které bylo vybráno naposledy.
Stiskem tlačítka +/- vyberte z 58 nastavení, které jsou zobrazeny ve spodní části hodin a
potvrďte tlačítkem  Displej zobrazí výchozí hodnoty pro toto nastavení, hra může začít.

Začátek hryPo výběru nastavení se ujistěte se, že jsou hráči správně označeni
symbolem korunky 
Stiskněte oranžové tlačítko ►pro zahájení hry a zahájení odpočtu času bílých figur.
Hru je možné pozastavit stisknutím tlačítka ►. Po opětovném stisku tlačítka můžete ve
hře pokračovat.

Audio a video signály
Na každé straně hodin je LED světlo. Přepínají se podle toho, který hráč je právě na tahu.
Hodiny také mohou vydávat zvukové a vizuální upozornění, že vypršel časový limit. Pokud
je funkce zapnutá, 10 sekund před skončením limitu se ozve zvuk a 2x bliknou světla. To
se opakuje i posledních 5 sekund do konce limitu.
Audio  signál  je  zapnutý  pokud  se  na  displeji  zobrazuje  ikona zvonečku a  světla  jsou
zapnutá  pokud  na  displeji  naleznete  ikonku  světla.  Pokud  hodiny  zastavíte,  stiskem
tlačítka + vypněte zvuk a tlačítkem – vypněte světelnou funkci.

Výběr čísla volby
Pokud zapnete hodiny, displej ukazuje číslo volby, která byla naposledy použita. Stiskněte
tlačítko + nebo -, abyste mohli procházet 58 volbami. Po volbě 58 se displej vrací k volbě
01. K nalezení volby, kterou si přejete se prosím podívejte do seznamu čísel voleb na
spodní straně hodin.



Aktivace čísla volby
Jakmile se číslo volby, které chcete, objeví na displeji, tak jej aktivujete stlačením tlačítka
.  Pak hodiny ukazují  předem nastaveny čas pro  tuto volbu.  Nyní  můžete  začít  hru.
Pokud zvolíte volbu „manual set“ (ruční nastavení), pak viz kapitola Manuální nastavení.

Dočasné zastavení hodin
V průběhu  hry  můžete  dočasně  zastavit  hodiny  krátkým stlačením tlačítka  Start/Stop.
Znovu  spustit  hodiny  můžete  opětovným stisknutím tlačítka  Start/Stop.  (pokud  tlačítko
Start/Stop podržíte déle než 2 sekundy – můžete začít s úpravou času – vysvětlení viz
kapitola 8).

Úprava času a počítání tahů
Během hry můžete  měnit  čas,  který  je  právě  zobrazován  na  displeji.  Podržte  tlačítko
Start/Stop po dobu 2 sekund, dokud čas v levém displeji nezačne blikat. Nyní čas obou
hráčů může být postupně změněn. Ke změně blikajícího čísla
použijte tlačítko „-1“ nebo „+1“.

Stlačením tlačítka OK přeskočíte na další číslo. Po časech hráčů může být změněn počet 
tahů: zvýšen nebo snížen stlačením tlačítka „-1“ nebo „+1“. Pokud je údaj správný, stlačte 
tlačítko OK.

Nyní stlačte tlačítko Start/Stop k opětovnému spuštění hodin reflektující provedené změny.
Co se týče specifických aspektů některých voleb viz kapitolu 19 Detaily úpravy času.

Formát parametrů:

Čas hráčů na levé i pravé straně, čas gilotiny, čas periody, čas opakující se periody, čas 
kanadského Byo-yomi, čas periody Gongu:

H:MM následováno .SS: Hodiny, minuty a pak sekundy

(do 9 hodin, 59 minut, 59 sekund)

Bonus čas:

M.SS minuty a sekundy (do 9 minut, 59 sekund)

Počet tahů periody:

2 číslice do 99 tahů

Volný čas pro hráče:

M.SS minuty a sekundy (do 9 minut, 59 sekund)

Počet Byo-yomi period:

jedna číslice od 1 do 9

Pokud chcete požít dříve naprogramovaný / nastavený čas bez jeho změny, držte tlačítko 
OK do té doby, než displej přestane blikat.



3. Manuální nastavení hodin
Každá časová metoda má číslo volby dovolující ruční nastavení všech parametrů dané
metody.  Po  výběru  čísla  volby ručního  nastavení  (např.  volba  14  pro  Čas  +  gilotina)
parametry  pro  tuto  metodu  musí  být  nastaveny  postupně  –  parametr  po  parametru.
Nejdříve musí být nastaven hlavní čas pro oba hráče.
Poté další následující parametry v závislosti na vybrané volbě. Viz. níže tabulka parametrů
pro ruční nastavení pro všechny volby ručního nastavení.
Můžete měnit právě blikající číslice pomocí tlačítka „+“ nebo „-“. Jakmile se požadovaná
číslice objeví, stiskněte  To způsobí, že další číslice začne blikat. Pokud nechcete měnit
danou číslici, pak pouze stiskněte tlačítko  .
Pro  přepínání  mezi  nastavením  jednotlivých  hráčů   používejte  tlačítko  >/s  nebo  </s,
hodnoty vybraného hráče začnou blikat.
Pokud ukončíte vkládání všech parametrů, na displeji  se zobrazí symbol pauzy  
a čas obou hráčů. Nyní hodiny mohou být znovu spuštěny:

4. Časové nastavení
Pokud je čas delší než 20 minut pro hru 1-47, 53, 54 budou hodiny zobrazovat hodiny,
minuty a sekundy na ikoně h:m:s, u hry 48-52, 55-58 budou hodiny zobrazovat hodiny a
minuty na ikoně h:m.
Pokud čas klesne pod 20 minut hodiny budou zobrazovat minuty a sekundy na ikonách
m.s Maximální zobrazený čas je 9:59.59

5. Péče a údržba
Hodiny nejsou vodotěsné, udržujte hodiny v bezpečné vzdálenosti a udržujte je suché.
Provozní teplota je v rozmezí -5 - + 50C. Hodiny otírejte měkkým hadříkem, abyste se 
vyhnuli případnému poškození.

Herní metody:
Čas utváří část každého sportu, zejména sporty jako šachy, go, dámu a scrabble®. Rozdíl
mezi hráči je určen ne pouze úrovní výkonnostního potenciálu každého hráče, ale také
časem, který hráč potřebuje, aby dosáhl této úrovně. Na sport je nahlíženo jako na měření
výkonnosti, avšak neméně důležité je limitovat čas, který hráč potřebuje k provedení tahu.
To musí být provedeno způsobem, který je nejhodnější pro ten či onen sport. 
Hodiny JS-223 nabízejí  16 rozdílných metod pro záznam času hry mezi  dvěma hráči.
Zatímco několik metod je dobře známo, ostatní jsou méně známé. Několik z těchto metod
je  již  používáno  po  dlouhou  dobu,  jiné  jsou  výsledkem  využívání  možností  moderní
elektroniky.  Každá  metoda  má  své  vlastní  kouzlo  a  má  vliv  na  vývoj  daného  sportu.
Tradiční „bleskovky“, tj. 5 minut pro každého hráče jsou rozdílné od používání 
3 minut „zpoždění“ nebo „bonusu“, ve kterém po každém tahu jsou přidávány 3 sekundy k
času na přemýšlení,  ačkoli  celkový čas na přemýšlení  pro celou hru je  stěží  rozdílný.
Doporučujeme hráčům experimentovat s různými metodami, které JS-223 nabízí. To může
přidat další rozměr oblíbeného sportu.

1.  Čas Rapid a bleskovka (volby 1-12)
Toto je nejjednodušší cesta indikace času. Oběma hráčům je přidělena jedna perioda, ve
které musí provést všechny své tahy.

2. Čas + gilotina (volby 13 a 14)
První perioda je použita k odehrání definovaného počtu tahů. Druhá perioda-gilotina je



použita k dokončení hry. První perioda + gilotina je podobná „Rapidu a bleskovkám“, ale s
pomalejším  začátkem.  Všimněte  si,  že  čas  gilotiny  je  přidáván,  pokud  hráč  vyčerpal
všechen čas první periody (ne po dokončení například 40. tahu).

3. 2 x čas + gilotina (volby 15 a 16)
Pro zdatné hráče je možné hrát hru se dvěma periodami před gilotinou. Všimněte si, že
druhý čas a čas gilotiny jsou přidávány,pokud jeden z hráčů dosáhne nulového času.

4. Čas + opakovaný čas (volby 17 a 18)
Zdatnější  hráči  jistě ocení  tichý konec hry,  který má také své výhody.  Hodiny přidělují
hráčům opakované 1 hodinové periody, ve kterých musí dokončit následný počet tahů.

5. Volby Bonus (“Fischer”) (volby 19-31)
Metoda Bonus (nebo „Fischer“) je časový systém, kdy pro každý individuální zahraný tah,
je  přidáván  časový  bonus  ke  zbývajícímu  času.  Tato  metoda  dává  hráčům  možnost
pokračovat stále ve hře, dokonce i když většina času vypršela v předcházejících tazích.
Tedy je možné získat více času na rozmyšlenou provedením tahu v čase, který je kratší
než dovoluje  extra  čas.  Celkový čas se  zvyšuje  o  časy bonusů,  které  nejsou využity.
Všimněte jsi, že Bonus čas je již přidělován prvnímu tahu. Ve všech volbách Bonus: Pokud
hráč  používá  poslední  periodu  hracího  času,  a  žádný  čas  již  není  přidán,  hodiny  se
zastaví, a také hodiny protihráče jsou zablokovány a již nemohou být přednastaveny k
odpočítávání času. Konec hry!

5a. Čas + Bonus (“Fischer”) (volby 19-21)
Pokud jeden z hráčů vypotřebuje svůj čas v první periodě, oba hráči vstupují do Bonus
periody a obdrží čas druhé periody. Bonus čas je přidáván po provedení každého tahu.

5b. 2 x Čas + Bonus (“Fischer”) (volby 22-23)
Pokud jeden z hráčů vypotřebuje svůj čas v druhé periodě, oba hráči vstupují do Bonus
periody a obdrží čas třetí periody. Bonus čas je přidáván po provedení každého tahu.

5c. Bonus (“Fischer”) jediná perioda (Volby 24-28)
Fischerova metoda jediné periody. Hodiny začínají s bonusovým časem již přidaným pro
první tah.

5d. Bonus turnaj (volby 29-31)
Metoda  Bonus  turnaj  je  nejvíce  komplexní,  myšleno  ve  významu  regulace  času  na
rozmyšlenou. Vstupuje se až do 4 periody hlavního času. Během všech bonusový čas je
přidáván ke každému tahu. Přídavek další periody hlavního času je buď přidán pokud hráč
spotřebuje všechen čas nebo pokud hráč ukončil přednastavený počet tahů. Oba hráči
obdrží základní čas druhé periody, který je přidán v tomto okamžiku. 
Volba 31 (Bonus turnaj 4 periody) umožňuje nastavit  4 periody, s rozdílným základním
časem, všechny se stejným bonusovým časem za tah. Pro periody 1-3 počet tahů může
být nastaven. Pokud počet tahů je nastaven na nenulový počet, pak čas další periody je
přidán, pokud hráč provedl nastavený počet tahů pro danou periodu. Pokud je počet tahů
nastaven na nulu (0), pak se přechod do další periody provede, pokud hráč vypotřebuje
všechen svůj čas.

Pokud hráč ještě neprovedl nastavený počet tahů (nenulový) pro danou periodu, ale překročil čas, objeví se
blikající vlajka a zastaví se počítání času pro oba hráče, a je tak indikováno, že hra skončila. Hráč překročil
čas!l
Pro správnou funkci počítání tahů volby Bonus turnaj, jsou hráči povinni správně stisknout / stlačit hodiny po



každém provedeném tahu, a tak mohou hodiny zaznamenávat odehraný počet tahů.

6. Zpoždění (“Bronstein”) (volby 32- 35)
Nejstarší metoda ze šachového světa zabývající se řešením problému limitovaného času
na přemýšlení pochází od mezinárodního velmistra Davida Bronsteina. Jeho metoda se
používá od prvního tahu. Hlavní čas k přemýšlení je redukován zpožděním. Předtím než
hlavní čas k přemýšlení je redukován, má hráč pevný čas k provedení tahu. Není možné
zvýšit čas k přemýšlení rychlejším hraním, tak jak je tomu v metodě Bonus. Zpoždění je
poprvé přidáno k základnímu času.

Hodiny  vždy  ukazují  celkový použitelný čas,  to  je  hlavní  čas  plus zpoždění  za  tah (nebo,  na běžících
hodinách upozornění hlavního času plus upozornění zpoždění, jestli je nějaké)

7.  Čas + profesionální byo-yomi (volby 36-38)
FV podstatě hra Go se přirozeně vyhovuje hráčům, kteří potřebují extra čas k tomu, aby
dokončili svou hru. Tradičně je pro toto používána metoda byo-yomi. Byo-yomi poskytuje
hráči, který vyčerpal svůj čas na přemýšlení, pevně daný čas pro každý následující tah. V
normálních hrách Go je používán hlavní čas na přemýšlení od 1,5 do 2 hodin, obvykle v
kombinaci s byo-yomi od 20 do 30 sekund. Po vyčerpání hlavního času na přemýšlení
hodiny přeskočí do času byo-yomi. Pokaždé když hráč provede svůj tah se hodiny vrátí
zpět. Pokud hráč nestihne dokončit svůj tah před tím než dosáhne 0 se objeví vlajka na
displeji.  Pro  hry na  vrcholové  úrovni  může  být  hlavní  čas  na  přemýšlení  9  hodin,  po
kterých následuje 5 byo-yomi period, kdy každá trvá 1 minutu. Na konci  9-ti  hodinové
periody hodiny skočí na 5 minut. Pokud hráč provede svůj tah předtím než vyprší 4 minuty,
pak hodiny skočí zpět na 5 minut. Pokud hráč dokončí svůj tah po uplynutí 4 minut, pak se
hodiny skočí zpět na 4 minuty. A tak se hodiny vrací zpět pokaždé na začátek současné
periody byo-yomi.

Všimněte si, že ikona „byo-yomi“ se zobrazí na displeji jakmile hráč vstoupí do fáze byo-yomi. Vlajka se ještě
nezobrazí, vlajka se objeví, když hráč dosáhne nuly (vyčerpá všechen svůj čas) během byo-yomi.Hra může
pokračovat, vlajka zmizí, když hráči začínají další tah.

8. Čas + kanadské byo-yomi (“nastavený čas”) (volby 39, 40)
Kanadské  byo-yomi  nabízí  zjednodušenou  verzi  profesionálního  byo-yomi.  Je  přidělen
extra čas k provedení většího množství (5-25) tahů místo extra času za každý tah. Po
ukončení první časové periody je poskytnut byo-yomi čas a ikona byo-yomi je zobrazena
na displeji. Když je odsouhlasený počet tahů proveden, pak časy hráčů mohou být znovu
načteny s byo-yomi časem stisknutím tlačítka „-„ po 1 sekundu.

9.  Přesýpací hodiny (volby 41 a 42)
Čas hráčů na přemýšlení je postupně redukován, zatímco ve stejné době je čas protihráče
zvyšován. Tento způsob hraní je vzrušující alternativou oproti tradiční „bleskovce“. Hodiny
se zastaví, pokud hráč dosáhne nuly (spotřebuje svůj čas) a tak prohraje celou hru.

10. Gong (volby 43 a 44)
Předtím, než byly představeny hodiny se dvěma tlačítky, turnaje byly často řízeny gongem
(zvukovým znamením) . Gong byl používán k tomu, aby se určil pevný čas k provedení
tahu. Volba 33 poskytuje pevný čas 10 sekund střídavě pro prvního hráče (po levé ruce)
a následně stejný čas pro druhého hráče (po pravé ruce), a tak dále.

11. Sestupný čas (volby 45-47)
Pokud  čas  na  každý  tah  nevyprší  před  nastaveným limitem,  odpočet  se  automaticky
vyresetuje.  Pokud  čas  vyprší,  hráč  automaticky  prohrává  hru  a  zobrazí  se  vlaječka.



Stiskem tlačítka časová prohra, čas skočí zpět na nastavený čas a druhý hráč může začít
s novým načasováním.

12. Časové zpoždění (volby 48 a 49)
Časové zpoždění  začíná běžet  při  tahu,  pokud hráč dokončí  tah v průběhu časového
zpoždění, základní čas se nezmění.

13. 2x Čas + Volné zpoždění (volby 50 a 51)
Má dvě načasování period, s každou periodou se zpožďuje každý tah a začátek odpočtu.
Pokud vyprší první perioda a na displeji se zobrazí 0:00, začne se počítat druhá perioda
a čas určený druhé periodě bude přidán oběma hráčům. 

14. 3x Čas + Volné zpoždění (volba 52)
Má tři časové periody. Pokud jedna perioda zpozdí čas na 0, znamená to, že tato časová
perioda nemá zpoždění.

15. Scrabble (volby 53 a 54)
Ve Scrabblu musíte skončit i když hráči vyprší čas na přemýšlení. Pokud jeden z hráčů
dosáhne 0, zobrazí se vlaječka a symbol + na displeji, což znamená, že se počítá čas.

16. Časové omezení (volby 55-58)
Volba 55 a 56 znamená, že každý krok má časové omezení. Pokud vyprší jednomu čas,
znamená  to  zastavení  a  ve  hře  pokračuje  automaticky  druhý  hráč.  Ten,  kdo  vybere
základní časový limit, prohraje hru.

Počítání tahů a kontrola nastavení
Hodiny počítají  počet  tahů,  které byly dokončeny.  Pokud zahájíte novou hru,  počítadlo
zobrazuje hodnotu 000. Hodnota se bude automaticky zvyšovat.
Pokud hodiny běží nebo jsou pozastaveny, můžete zobrazit počet tahů stiskem tlačítka .
Měření hry nebude zastaveno, displej se opět vrátí na původní zobrazení pokud tlačítko
pustíte.

960 nastavení hodin a displeje

Pokud hodiny neběží, nebo pokud jsou pozastaveny, nebo pokud bliká nastavení (při
výběru časového programu), stiskněte tlačítko „960“ zobrazí ikonu a  začne  blikat,
ostatní  hodnoty  blikat  přestanou.1)  Stiskněte  tlačítko  „+“  nebo  „–„  pro  výběr  náhodné
startovací pozice a potvrďte tlačítkem . Hodiny přestanou blikat a symbol kostek zmizí.
2)  Stiskněte tlačítko > nebo < pro pohyb mezi  jednotlivými  stranami,  zvolené hodnoty
začnou blikat, zvolené číslo začne blikat díky kostkové změně, pomocí tlačítek +/- vyberte
zvlášť  každou  hodnotu.  Současně  změníte  i  ostatní  nastavení.  Pro  potvrzení  hodnot
stiskněte   . Hodiny přestanou blikat.
3) Stiskem tlačítek < nebo > vyberte stranu podtržítko pod hodnotami začne blikat, abyste
mohli změnit požadované hodnoty. Stiskněte tlačítko +/- pro výběr požadované hodnoty
mezi 5ti figurami Král, Dáma, Střelec, Věž, Jezdec. Po vybrání 8 pozic, stiskněte tlačítko
 pro potvrzení nastavení.

Pokud  hodiny zobrazují  aktuální  hodnoty,  můžete  je  stiskem tlačítka  „960“  skrýt  nebo
znovu zobrazit.
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