
Stopky  nejen pro F3K
Společně s dlouholetým kamarádem Radkem Václavíkem jsme společně vytvořili 
stopky pro F3K případně i pro další kategorie jako F3J či F5J atd.

Stopky mají podsvícený LCD Display, na kterém vidíte :

odpočet – 10/7min – při zapnutí stopek se přidrží obě tlačítka – stopky se 
přepnou do odpočtu 7min, po vypnutí a zapnutí opět  přejdou do režimu odpočet 10 
min
aktuální stopovaný čas – vidíte v dolní části LCD - formát M:SS x
poslední uložený čas - vidíte v pravé horní části LCD -  formát M:SS
počet již uložených časů -   vidíte v pravé horní části LCD - Mxx

Ve stopkách je možné uložit až 20 časů, s tím, že je možné kdykoli i během 
prováděného měření mezi těmito časy přepínat pomocí levého tlačítka LIST.
Nelze uložit čas delší než je pracovní čas  – prostě v okamžiku ukončení pracovního 
času se poslední čas ukončí a zapíše v okamžiku, kdy dojde pracovní čas, i když 
časoměřič čas neodmačkne.

Postup:

Po zapnutí stopek vypínačem v horní části stopek se objeví úvodní, a poté 
standardní obrazovka.
(vypínače jsou dva – jeden zapíná vlastní stopky , druhý osvětlení LCD – nelze 
zapnout bez zapnutých stopek)

vypínač
Tlačítko LIST

Tlačítko 
START/STOP
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Po prvním stisknutí pravého tlačítka (START/STOP) se začne odpočítávat pracovní 
čas. Při dalším stisknutí pravého tlačítka (START/STOP)se spustí první měřený čas.

Po opětovném stisknutí pravého tlačítka (START/STOP) se aktuální stopovaný čas 
zastaví  a uloží do paměti M01-M20 – mezi těmito časy je možné kdykoli listovat 
levým tlačítkem LIST a to i během aktuálního měření. Pod aktuálním číslem paměti 
se současně zobrazuje daný uložený čas.

Pracovní čas Aktuální stopovaný 
čas

Číslo uloženého času v paměti

Hodnota uloženého času v aktuálně 
zobrazené paměti

Aktuální měřený čas
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Jakmile dojde pracovní čas a je spuštěn měřený čas , uloží se poslední měřený čas 
do paměti v okamžiku, kdy pracovní čas dojde a to i bez zmačknutí pravého tlačítka 
(START/STOP).
Na LCD v místě měřeného času se zobrazí  - - - - - - uložený čas se zobrazí opět 
pod aktuální pamětí. 
Jakmile dojde pracovní čas již není možné časy jakýmkoliv způsobem měnit. Již je 
možné pouze listovat v uložených časech pomocí levého tlačítka (LIST). Časy jsou 
uloženy v pořadí v jakém byly pořízeny a opět je není možné měnit.
Pro nové měření je nutné stopky vypnout a znovu zapnout.

Ve spodní části je umístěn Mini USB konetor pro dobíjení stopek. Připojení je možné 
přes standardní USB kabel a je možné jej připojit k dobíječce na mobil , USB portu u
PC či k powerBance. Po pripojeni se uvnitř stopek rozsvítí červená LED – po nabití se
LED přepne na zelenou barvu 

V případě Vašich dotazů, nás kontaktujte a děkujeme za využívání našich produktů
Web : http://f3k.plesl.cz      Email : f3k@plesl.cz     Tel . : +420 774 866 877

Poslední naměřený čas

Signalizace ukončení pracovního času

Ve spodní části stopek je 
umístěn nabíjecí USB MINI 

konektor
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