
CZ: Návod k použití šachových hodin s Wi-Fi
rozhraním
Tento manuál je určen pro šachové hodiny používající jak maticové displeje, tak 
sedmisegmentové displeje a OLED displej.

Zadní panel

Na zadním panelu je možné najít vypínač na levé straně. Také je zde konektor 
micro USB sloužící pro nabíjení nacházející se na pravé straně.

Způsob napájení

K dispozici je micro USB konektor sloužící pro dobíjení ze sítě. Kapacita baterie
je 11 000 mAh. Pro dobíjení hodin je nutné nechat hodiny zapnuté. Pokud 
hodinám začnou blikat displeje, nebo se úplně vypnou, je nutné dobít baterii.

Přední panel

V horní části panelu je možné najít tlačítka pro hráče a světla určující, který hráč 
je na tahu, jsou-li hodiny spuštěny. Dále jsou zde displeje, kde se zobrazuje čas 
obou hráčů, případně instrukce nastavení. Pod displeji je centrální panel s 
tlačítky, která umožňují hodiny nastavit a případně zastavit či spustit.



Symboly tlačítek
Jejich použití je vysvětlen zejména v nastavení hodin.

Symbol Název Popis

Tlačítko
mínus

pro pohyb v nastavení směrem doleva
nastavení hodnoty o 1 nižší
zobrazení stavu baterie při 
pozastavených hodinách

Tlačítko
plus

pro pohyb v nastavení směrem doprava
nastavení hodnoty o 1 vyšší
možnost nastavení jasu při 
pozastavených hodinách

Tlačítko
pause/play

pro potvrzení volby
pro spuštění1 a zastavení hodin

Tlačítko
nastavení

pro pohyb v nastavení

Tlačítko
reset

pro pokus o opětovné připojení Wi-Fi
pro návrat do menu nastavení režimu
pro resetování času hodin při zvoleném 
režimu

Symboly na obrazovce

OLED displej

Symbol Název Popis

Baterie

Baterie nabita / Baterie s kapacitou 90 % a 
více

Baterie s kapacitou 70 – 89 %

Baterie s kapacitou 50 – 69 %

Baterie s kapacitou 30 – 49 %

Baterie s kapacitou 10 – 29 %

Baterie s kapacitou méně jak 10 %, baterie 
vybita

Baterie chybí

Baterie se nabíjí

Přesýpací hodiny U režimů přesýpacích hodin

Pauza Hodiny pozastaveny

Hra Hodiny spuštěny

1 Pokud byly hodiny alespoň jednou spuštěny, tak svítí světlo na jedné straně.



Symbol Název Popis

Praporek perioda
Vypršení daného časového úseku (režimy 9 
a 10)

Praporek vypršení
času

Vypršení časového úseku na partii

Ikona Wi-Fi Připojení k Wi-Fi síti

Wi-Fi připojena
Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny připojeny 
k Wi-Fi

Wi-Fi nepřipojena
Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny 
nepřipojené k Wi-Fi

Maticový displej

Symbol Název Popis

Baterie

Baterie nabita / Baterie s kapacitou 90 % a více

Baterie s kapacitou 70 – 89 %

Baterie s kapacitou 50 – 69 %

Baterie s kapacitou 30 – 49 %

Baterie s kapacitou 10 – 29 %

Baterie s kapacitou méně jak 10 %, baterie vybita

Baterie chybí

Baterie se nabíjí

Pauza Hodiny pozastaveny

Hra Hodiny spuštěny

Perioda 1 Nastavení času periody 1

Perioda 2 Nastavení času periody 2



Symbol Název Popis

Praporek
perioda

Vypršení daného časového úseku (režimy 9 a 10)

Praporek
vypršení

času
Vypršení časového úseku na partii

Ikona Wi-Fi Připojení k Wi-Fi síti

Wi-Fi
připojena

Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny připojeny k Wi-Fi

Wi-Fi
nepřipojena

Společně s ikonou Wi-Fi, hodiny nepřipojené k Wi-
Fi

Spuštění a nastavení hodin

Nastavování hodin

Při spuštění hodin se objeví stav baterie v procentech. Poté se hodiny pokusí
připojit k Wi-Fi síti během doby maximálně 15 sekund. Pak je možné vybírat
režim.  Pomocí  tlačítka  pause/play  se  zvolí  režim.  Změna  režimu  je  možná
pomocí tlačítek plus a mínus. Pomocí tlačítka nastavení je možné nastavit jas
displejů a při dalším stisku nastavit jazyk. Výběr úrovně jasu i jazyka je možné
pomocí tlačítek plus a mínus. Jas je také možné pomocí těchto tlačítek nastavit
automaticky (značeno písmenem A, manuální nastavení je značeno písmenem
M).  Po  stisku  tlačítka  pause/play  je návrat  do  menu  výběru  režimu.  Pomocí
tlačítka reset je možné pokusit se podobným způsobem jako při spouštění hodin
opětovně připojit k Wi-Fi.

Režimy, které mají vlastní nastavení času, mají ovládání obdobné. Změna cifry 
se provádí pomocí tlačítek plus a mínus. Tlačítkem pause/play se potvrzuje volba
cifry. Tlačítkem nastavení se potvrzuje volba nastavení všech cifer. Tlačítkem 
reset je možné se vrátit k nastavení režimu.



Blikající cifra ukazuje, kterou cifru je možné nyní nastavovat. Vždy je odlišení, 
zda se nastavují hodiny a minuty, nebo pouze sekundy, nebo minuty a sekundy. 
Následují tabulka umožňuje přehled nastavení daných cifer. Pomlčka zde značí 
prázdné místo (na tomto místě nesvítí žádná cifra). V režimu 10 (dvě periody – 
vlastní nastavení času obou hráčů) je u popisku H/M nebo M/S rozsvíceno číslo 
nastavované periody.

Formát na displeji

PopisMaticové
displeje

Sedmisegmentové
displeje + OLED

displej

-H:MM

Zobrazeny 3 cifry na
sedmisegmentovém displeji se

svítící dvojtečkou 
na OLED značení H/M

Nastavení hodin a minut.

--.SS

Zobrazeny 2 cifry vpravo od
dvojtečky na

sedmisegmentovém displeji
na OLED značení M/S

Nastavení sekund.

-M.SS2

Zobrazeny 3 cifry na
sedmisegmentovém displeji se

svítící dvojtečkou 
na OLED značení M/S

Nastavení minut a sekund 
(režimy bonusu a času na 
tah).

Hodiny, které jsou pozastaveny, je možné dále nastavit. Pomocí tlačítka mínus je 
možné vidět stav baterie s návratem přes tlačítko pause/play. Pomocí tlačítka 
plus je možné nastavit jas displeje s možností automatického nastavení. Pomocí 
tlačítka nastavení je možné opětovně nastavit čas při daném režimu, který byl 
zvolen předtím a pouze aktuální periody. Pomocí tlačítka reset je možné hodiny 
nastavit na původní nastavení zvoleného režimu.

Spuštění hodin

Hodiny je možné spustit pouze stisknutím té strany hodin, která hodiny spouští3. 
Pokud hodiny byly již od začátku partie spuštěné (svítí jedno světlo u jednoho 
hráče), je možné hodiny spustit pomocí tlačítka pause/play. Zastavení hodin se 
provádí pomocí tlačítka pause/play.

2 V režimu nastavení času s bonusem (8) se zobrazuje na místě pomlčky písmeno B.
3 Jinými slovy: „Hráč s černými kameny spouští hodiny hráči s bílými kameny.“



HTML stránka

V horní části je možné nastavit jazyk nezávisle na jazyku nastaveném v 
hodinách. Poté je možné vidět stav hodin a stav baterie. Dále se zde zobrazuje 
čas obou hráčů. 

Tlačítkem reset je možné hodiny nastavit na původní časový režim. Toto lze 
pouze, pokud již byl nějaký režim nastaven a hodiny jsou pozastaveny. Poté jsou 
tu tlačítka režimů, jež jsou předdefinované režimy. Ty lze nastavovat, nejsou-li 
hodiny spuštěny a dále neprobíhá na hodinách nastavení.

Seznam režimů

Číslo Popis Číslo Popis

1 Čas na partii 2× 5 min 8
Čas na partii – vlastní nastavení

času a bonusu za tah pro oba
hráče

2 Čas na partii 2× 20 min 9 Dvě periody: 2× 2 h + 2× 1 h

3 Čas na partii 2× 1 h 10
Dvě periody – vlastní nastavení

času pro oba hráče

4
Čas na partii – vlastní nastavení

času pro oba hráče
11 Přesýpací hodiny 2× 1 min

5
Čas na partii 2× 3 min + bonus 2

s / tah
12

Přesýpací hodiny – vlastní
nastavení času

6
Čas na partii 2× 20 min + bonus

10 s / tah
13 Čas na tah – 30 s

7
Čas na partii 2× 1 h 30 min +

bonus 30 s / tah
14

Čas na tah – vlastní nastavení
času
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