
Instrukcja obsługi licznik okrążeń Chrono 200 

1. Instrukcje ogólne 

Gratulujemy zakupu SportCount. Możesz liczyć okrążenia, śledzić swój czas oraz przejrzeć statystyki 

na koniec treningu. Jest łatwy w użyciu, sterowany jedną dłonią, tak by nie zakłócać ćwiczeń. Spróbuj 

kilka razy zanim wejdziesz do wody by nabrać wprawy. Większość użytkowników nosi go na palcu 

wskazującym (możesz użyć zarówno prawej jak i lewej ręki). Upewnij się, że bez wysiłku dotkniesz 

przycisk kciukiem. 

2. Włączanie 

Naciśnij przycisk by włączyć Chrono 200. Po włączeniu ekran pokarze „0s”, co oznacza, że urządzenie 

jest włączone i gotowe do użytku.  

3. Czas i liczba okrążeń 

Naciśnij przycisk by zacząć odmierzanie. Ekran pokarze płynący czas. Naciśnij przycisk ponownie by 

zobaczyć numer pierwszego ukończonego okrążenia. Numer okrążenia pokarze się na 7 sekund.  Potem 

ekran pokarze czas okrążenia właśnie ukończonego przez 5 sekund. Następnie ekran powróci do 

głównego naliczania czasu. Jeśli przycisk zostanie wciśnięty w przeciągu 10s lub mniej od ostatniego 

przyciśnięcia następne okrążenie i czas zostanie wyświetlone bez pokazywania całego czasu.  

4. Czas powyżej jednej godziny 

Kiedy czas mierzenia przekroczy godzinę, wyświetlacz przesunie dwie cyfry, t.j. zamiast wyświetlać 

minuty i sekundy, dziesiątki i setne sekundy przestawi się na godziny, minuty i sekundy. W takiej 

sytuacji czarny pasek pojawi się nad dwoma liczbami z prawej strony, by zasygnalizować zmianę.  

Chrono 200 może pokazać czas 99:59:59 po czym nastąpi wyzerowanie 00:00:00 i zacznie od nowa. W 

trybie pracy, jeśli przycisk nie zostanie wciśnięty przez 24h przejdzie w stan uśpienia (ekran wygasi się 

by oszczędzić baterię). Wszystkie dane zaczną świecić gdy liczba godzin przekroczy 100. 

5. Pauza 

Kliknij dwa razy (w przeciągu sekundy) by spauzować funkcję naliczania. Czas się zatrzyma i nie 

doliczy się żadne okrążenie. Gdy jesteś gotowy wznowić naliczanie po prostu naciśnij przycisk by 

ruszyć czas.  

6. Tryb podsumowania 

Naciśnij przycisk na koniec ostatniego okrążenia (zwykłe szybkie przyciśnięcie) a następnie by przejść 

do trybu podsumowania naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 3 sekundy. Możesz zrobić to 

od razu lub kilka godzin później. SportCount Chrono 200 „wie”, że naciśnięcie przycisku by przejść w 

tryb podsumowania nie jest dodatkowym okrążeniem i automatycznie je eliminuje by statystyki były 

dokładne.  Po odliczeniu fałszywego okrążenia pokaże się całkowity czas. 

Naciśnij przycisk ponownie by wyświetlić Średnią (średni czas okrążenia- AVG). Następnie pojawi się 

numer i  pomiar najszybszego okrążenia (F) oraz numer i pomiar najwolniejszego okrążenia (S). 

Ponowne naciśnięcie spowoduje powtórzenie naliczania całkowitej liczby okrążeń i całkowitego czasu. 



Naciśnij ponownie przycisk by pokazać czas poszczególnych okrążeń po czym ponownie powróci do 

końcowego czasu. 

7. Pamięć okrążeń 

Po przejściu przez moduł podsumowania naciśnij przycisk ponownie by rozpocząć przeglądanie 

pojedynczych okrążeń.  Wyświetli się L 1 a następnie czas okrążenia. Po ponownym przyciśnięciu 

pokarze się L2, etc. Chrono 200 może przechować 200 okrążeń, aczkolwiek statystyki takie jak średnia, 

najszybsze okrążenie, najwolniejsze okrążenie i całkowita liczba okrążenie przechowywana może być 

w liczbie do 999 okrążeń. Gdy pamięć 200 okrążeń ekran zacznie się świecić.  

8. Restart/ Wyłączanie 

Aby zrestartować urządzenie z modułu statystyk przyciśnij przycisk 3 sekundy, a ekran wyzeruje się. 

Przy resetowaniu Chrono 200 wszystkie wcześniejsze okrążenia zostają wymazane. Po pozostawieniu 

urządzenia w spoczynku przez 30 min ekran wygasza się automatycznie by oszczędzić baterię. Naciśnij 

przycisk by reaktywować.  
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