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Vážení zákazníci, příznivci sportu,

děkujeme,  že  jste  si  zakoupili  náš  výrobek  a  rádi  bychom Vás  tímto  chtěli  upozornit,  abyste
věnovali náležitou pozornost tomuto návodu a řídili se jím ať už při montáži, provozu a i následné
údržbě.  Jedině důkladné seřízení,  správné používání  podle návodu a pravidelná údržba zajistí
dlouhou životnost a bezproblémové užívání výrobku.

SEDCO s.r.o.

Průmyslová 5

796 01 Prostějov

Tel: +420 582 360 422

www.sedco.cz

tlačítko 3

tlačítko 2 tlačítko 1

http://www.sedco.cz/


Stopky s budíkem, přesnost 1/100 sekund, LAP, mezičasy

Funkce:

1. Hodiny, Minuty, Sekundy a Den v týdnu
2. Měsíc a Datum
3. Chronograf  - stopky s přesností  1/100 sec. (pro prvních 30 minut) s čistým časem a
    mezičasem
4. 4-letý kalendář
5. Budík s opakovací funkcí
6. 30-ti sekundová korekce synchronizace
7. 12/24 formát
8. Maximální čas: 23 hodin, 59 minut

Ovládání:
Normální režim: Hodiny, Minuty a Sekundy, Den v týdnu.
1. Stiskněte a podržte tlačítko 1 pro zobrazení Měsíce a Data.
2. Stiskněte a podržte tlačítko 2 pro zobrazení Času budíku.
3. Stiskněte tlačítko 3 pro zobrazení funkce Stopky.
4. V tomto režimu se stiskem tlačítka 3 dostanete k nastavení Budíku.
5. Opětovným stiskem tlačítka 3 se dostanete do základního režimu
6. Opětovným stiskem tlačítka 3 zobrazíte do normálního časového režimu

Nastavení:
1.  Stiskněte  3x  tlačítko  3,  abyste  přešli  do  režimu nastavení.  Začnou  blikat  sekundy.
Stiskněte tlačítko 1 pro nastavení sekund.
2. Stiskněte tlačítko 2, pro aktivaci nastavení Minut, stiskem tlačítka 1 natavte Minuty.
3. Stiskněte tlačítko 2, pro aktivaci nastavení Hodin, stiskem tlačítka 1 natavte Hodiny.
4. Stiskněte tlačítko 2, pro aktivaci nastavení Data, stiskem tlačítka 1 natavte Datum.
5. Stiskněte tlačítko 2, pro aktivaci nastavení Měsíce, stiskem tlačítka 1 natavte Měsíc.
6. Stiskněte tlačítko 2, pro aktivaci nastavení Dne v týdnu, stiskem tlačítka 1 natavte Den
v týdnu.
7. Nakonec stiskem tlačítka 3 ukončíte nastavení a vrátíte se do výchozího zobrazení.

12/24 Formát
Během nastavování hodnoty „hodiny“, stlačujte tlačítko 1 dokola, za režimem  AM „A“ 

a PM „P“ přejdete do režimu 24 hodin. Formát 24 je označen na displeji písmenem „H“.

Budík:
1. Stiskněte 2x tlačítko 3 pro přechod do režimu stopek, stiskem tlačítka 1 můžete zahájit
nebo ukončit měření času.
2. Během měření stiskněte tlačítko 2, čímž změříte mezičas, zatímco původní čas se dále
měří v pozadí.
3. Stiskněte tlačítko 2, pro návrat do aktuálního měření



Aktivace/ Deaktivace budíku
1. Funkce budíku může být zapnutá nebo vypnutá přidržením tlačítka 2 a stiskem tlačítka
1 současně.
2. Pokud je budík zapnutý, zobrazí se na displeji vpravo nahoře upozornění.
3. V nastavený čas uslyšíte zvukový signál.
4. Budík se sám vypne po 60 sekundách, nebo ho můžete zastavit  stiskem tlačítka 1.
Další den, bude zvonit budík ve stejný čas.

Hodinové znamení
1. Při  podržení tlačítka 2 a současného stisku tlačítka 3 můžete aktivovat/  deaktivovat
zvukový signál ohlašující každou novou hodinu.
2. Pokud je funkce aktivní, zobrazuje se v horní části na displeji řada znaků ( sloužících
pro výběr dne v týdnu v časovém módu)

Snooze funkce – opakované buzení
1. Pokud je budík zapnutý, podržením tlačítka 1 se dostanete do nastavení snooze funkce.
Tato funkce umožňuje opakované buzení po 5ti minutách dokud nestisknete tlačítko 2 
a funkci nezakážete.

Při výměně baterie použijte stejný typ jako je původní. 



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Předmět záruky:

Záruka se vztahuje na základní výrobek dodávaný firmou SEDCO s.r.o., včetně příslušenství.

Záruční doba:

Záruční  doba  na  výrobek  a  k  němu  dodávané  příslušenství  je  24  měsíců  od  data  prodeje
kupujícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy uživatel po skončení
opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení
opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od
převzetí nového výrobku. Dojde-li k výměně montážního celku, začíná běžet záruční doba daného
montážního celku znovu od data převzetí výrobku.

Rozsah odpovědnosti výrobce či dovozce:

Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé
pro dotyčný druh výrobku a uváděné parametry. Dovozce neodpovídá za vady výrobku způsobené
běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

Zánik záruky:

Záruční nárok zaniká, jestliže:

a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli  
neodborným zásahem uživatele

b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
c) nelze předložit fakturu či jiný doklad o koupi výrobku
d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem,  prodejcem  nebo  servisní  

organizací v původní dokumentaci výrobku
e) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
f) k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
g) závady vzniklé působením vnějším  vlivům  (např.  klimatickými  podmínkami,  prašností,  

nevhodným použitím)
h)   na mechanická poškození, která vznikla například pádem, nárazem či úderu do výrobku
i)    na  škody  vzniklé  neodborným  zacházením,  přetížením,  použitím  nevhodného  

příslušenství či nevhodných nástrojů
j) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí
k) byla provedena změna na výrobku bez souhlasu výrobce 
l) vady byly způsobeny neodborném skladováním výrobku
m) vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku
n) výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo odsouhlaseno výrobcem

Uplatnění reklamace:

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu či 
jiný doklad o koupi. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravny.

Právo:

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., popřípadě Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v návodu v průběhu vývoje a inovace produktů. 



Záruční list
Zákazník:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Prodejna: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Datum prodeje: ………………………………………………………………………

Popis závady: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Servisní záznamy: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………


