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Wieczny kalendarz (-2099) 

 

 

Ustawianie czasu i wybór pomiędzy trybem 12 lub 24-godzinnym 

 

Ustawienia 

W dowolnym trybie, 

wyciągnij koronkę do 

pozycji II. Zegarek 

przejdzie w tryb 

ustawień i wskazówka 

sekundnika się zatrzyma. 

Pozycja II 

 

  

 

Kręć powoli koronką  

w dowolnym kierunku  

aż do momentu ustawienia 

pożądanej godziny.  

Czas na elektronicznym 

wyświetlaczu będzie 

zmieniał się automatycznie. 

Wciśnij przycisk A,  

aby wybrać 12-godzinny  

lub 24-godzinny  

tryb czasu 

WAŻNE: 

Wciśnij z powrotem 

koronkę do pozycji 

wyjściowej, aby opuścić 

tryb ustawień i 

zabezpieczyć zegarek. 

 

 

 

 

Synchronizacja wskazówek 

Po wymianie baterii, nieprawidłowym uruchomieniu, mocnym wpływie lub narażeniu na silne pole 
magnetyczne, wskazówki mogą nie powrócić do właściwych pozycji (na godzinie 12tej).  
Aby je poprawnie skalibrować, postępuj w następujący sposób: 
 

W dowolnym trybie, 

wciskaj koronkę przez 

przynajmniej 3 sekundy. 

Zegarek przejdzie w tryb 

synchronizacji. 

 

  

 

Wciśnij przycisk A,  

aby zresetować 

wskazówkę sekundową. 

Trzymaj przycisk aż do 

ustawienia jej na 

godzinie 12tej. 

Kręć powoli koronką  

w dowolnym kierunku, 

aż do ustawienia 

wskazówek godzinowej  

i minutowej na godzinie 

12tej. 

Wciśnij koronkę, aby 

opuścić tryb synchronizacji. 

Wskazówki ustawią się  

z powrotem zgodnie z 

aktualnym czasem 

lokalnym. 

LCD funkcje cyfrowe 

Zmiana modułów 

Aby zmieniać moduł w zegarku, wciskaj koronkę aż do momentu pojawienia się właściwego modułu na 

wyświetlaczu 

 
 

Tryb standby 

 

Alarm 

 

2ga strefa czasowa 
 

Chronograf 

 

Wieczny kalendarz 

Tryb standby 

 
 

Zaleca się przełączanie i pozostawianie zegarka w trybie standby gdy inne funkcje nie 

są używane. Przyczyni się to do przedłużenia żywotności baterii. 

 

Chronograf 

 

 

1. Pomiar czasu  

 

 

Przycisk A: Start (rozpoczęcie pomiaru) 

Przycisk A: Stop (zatrzymanie pomiaru) 

Przycisk B: Reset (wyzerowanie wskazań) 

 

1. Pomiar czasu  

 
 

 

2. Sumowanie pomiarów 

 Przycisk A: Start (rozpoczęcie pomiaru) 

Przycisk A: Stop (zatrzymanie pomiaru) 

Przycisk A: Kontynuacja (wznowienie pomiaru) 

Przycisk A: Stop (zatrzymanie pomiaru) 

Przycisk B: Reset (wyzerowanie wskazań) 

 

1. Pomiar czasu  

 

 

 

3. Pomiar interwałowy 

 Przycisk A: Start (rozpoczęcie pomiaru) 

Przycisk B: Split (zamrożenie pomiaru) 

Przycisk B: Restart (wznowienie pomiaru) 

Przycisk A: Stop (zatrzymanie pomiaru) 

Przycisk B: Reset (wyzerowanie wskazań) 

 

 W ciągu pierwszej godziny, wyświetlacz pomiaru czasu będzie pokazywał minuty, sekundy i 1/100 sekundy. 

Potem będzie wskazywał godziny, minuty i sekundy. Pomiar zatrzyma się po 100 godzinach. Podczas pomiaru 

czasu możesz opuścić moduł chronografu w dowolnym momencie. Pomiar będzie kontynuowany w tle. Aby 

zresetować do 00’00”00 pomiar czasu musi zostać zatrzymany. 

 

 

Alarm 
Ustawianie lub zmiana godziny alarmu 

 

Uruchom moduł 

alarmu. Wciśnij 

przycisk B  

i przytrzymaj przez 

przynajmniej  

1 sekundę. 

Godzina zacznie 

migać. 

Wciśnij przycisk A,  

aby ustawić godzinę 

alarmu. 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

godzinę alarmu.  

Wyświetlacz 

minut zacznie 

migać. 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić 

minuty alarmu.   

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

minuty alarmu 

oraz opuścić tryb 

ustawień.   

Aby natychmiast opuścić tryb ustawień, wciśnij koronkę i przytrzymaj ją przez 5 sekund 

Wyświetlacz LCD 



 

 
Wieczny kalendarz 
Ustawianie lub zmiana daty w kalendarzu 

 

 

 

Upewnij się, że zegarek znajduje się w module alarmu. Wciśnij 
przycisk A, aby aktywować alarm. Sygnał akustyczny potwierdzi 
aktywację. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina alarmu. 

 

 
Uruchamianie alarmu 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponownie wciśnij przycisk A,  
by dezaktywować alarm.  
Na wyświetlaczu pojawi się --:-- 

 

 
Wyłączanie alarmu 

 

Kiedy alarm dzwoni, wciśnij przycisk A, B lub koronkę, aby wyłączyć dźwięk dzwonka. Na wyświetlaczu 
pojawi się --:--, a alarm zostanie zdezaktywowany. Możesz ustawić alarm po raz kolejny. Jeśli nie 
wyłączysz alarmu, będzie dzwonił przez 20 sekund i po upływie minuty przez kolejne 20 sekund. Przed 
każdym kolejnym użyciem alarm trzeba aktywować ponownie.  

 

Włącz tryb 

kalendarza. Wciskaj 

przycisk B przez 

przynajmniej 1 

sekundę.  

Wyświetlacz roku 

zacznie migać. 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić bieżący 

rok. 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

rok. Wyświetlacz 

miesiąca zacznie 

migać. 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić  

bieżący miesiąc. 

 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

miesiąc. 

Wyświetlacz daty 

zacznie migać. 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić 

aktualną datę. 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić datę 

oraz opuścić moduł 

ustawień. 

Wyświetlacz będzie 

pokazywał dokładny 

dzień i datę do 2099 

roku, pod warunkiem 

prawidłowego 

ustawienia roku, 

miesiąca oraz daty. 

Aby natychmiast opuścić tryb ustawień, wciśnij koronkę i przytrzymaj ją przez 5 sekund 

Ustaw tryb 2giej 

strefy czasowej. 

Wciskaj przycisk B 

przez przynajmniej 

1 sekundę. 

Wyświetlacz 

godziny zacznie 

migać. 

 

Aby natychmiast opuścić tryb ustawień, wciśnij koronkę i przytrzymaj ją przez 5 sekund 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić 

godzinę dla 2giej 

strefy czasowej. 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

godzinę. 

Wyświetlacz 

minutowy zacznie 

migać. 

Wciśnij przycisk A, 

aby ustawić 

minuty dla 2giej 

strefy czasowej 

(zmiana co 30 

minut) 

Wciśnij przycisk B, 

aby potwierdzić 

minuty dla 2giej 

strefy czasowej 

oraz opuścić tryb 

ustawień. 

 
2ga strefa czasowa 
Ustawianie lub zmiana czasu dla 2giej strefy czasowej 

 

 
Elektro-luminescencyjne podświetlenie (EL) 
Aktywacja podświetlania 

 

Podświetlenie (EL) może być aktywowane jedynie w modułach alarmu, 2giej 
strefy czasowej, chronografu oraz wiecznego kalendarza. 
Podświetlenie pozostanie włączone przez 5 sekund. Obracanie koronki w tym 
czasie zrestartuje 5-sekundowy okres, kontynuując funkcję podświetlania. 
Ważne: Podświetlenie zużywa żywotność baterii. Używaj go ekonomicznie! 
 

Kręć powoli koronką  
w dowolnym kierunku 
aby aktywować 
podświetlenie 
wyświetlacza cyfrowego. 
 

Sygnał niskiego napięcia baterii (EOL) 
 
 Gdy zostanie wykryte niskie napięcie baterii, wszystkie cyfrowe funkcje zostaną 

zablokowane, a wskazówka sekundnika się zatrzyma. Jeśli alarm był aktywowany, 

nie zostanie on zablokowany aż do momentu jego wyłączenia.  

Rada: elektro-luminescencyjne podświetlenie (EL) zużywa baterię. Jeśli nie 

korzystasz w danym momencie z żadnych funkcji, pozostawiaj zegarek w trybie 

standby, aby zoptymalizować jej żywotność. Upewnij się, że wyłączyłeś 

chronograf po zakończeniu dokonywania pomiaru czasu. 

 
 

Ostrzeżenie „BATT” 
na wyświetlaczu 
 

Informacja: 

Gratulujemy zakupu zegarka SWISS MILITARY 

HANOWA Anadigit. Jest to wysoce zaawansowane 

urządzenie  elektroniczne. W związku z tym 

zalecamy dokładne przeczytanie instrukcji obsługi 

zanim przystąpisz do korzystania, aby zapoznać się 

lepiej z dostępnymi funkcjami. Niewłaściwe 

użytkowanie lub konserwacja mogą spowodować 

unieważnienie gwarancji. 

 
 

Uwaga: 

Zawsze upewnij się, że koronka jest w pozycji 

wciśniętej, aby zapewnić wodoszczelność zegarka. 

Przyciski A i B oraz koronka nigdy nie powinny być 

używane pod wodą. 

 
 

Obsługa/czyszczenie/konserwacja: 

Informacje na temat prawidłowej 

obsługi/czyszczenia oraz konserwacji znajdziesz  

w karcie gwarancyjnej. 

 
 

Bateria: 

Średni okres eksploatacji baterii: 

 -do 74 miesięcy: kiedy wyświetlacz LCD jest  

głównie wygaszony (tryb standby, alarm lub 

wieczny kalendarz) 

-do 41 miesięcy: 

a) kiedy wyświetlacz LCD stale pokazuje funkcje 

(chronograf lub 2ga strefa czasowa) 

b) kiedy podświetlenie jest aktywowane lub alarm 

dzwoni przez 20s dziennie. 

 

Rodzaj baterii: 

CR2025, 20 x 2,5, 3V, 170 mAh 

 
 


