
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ZEGARKA TIMEX.
Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystry-
bucji w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieuprawnione wykorzystanie 
lub powielanie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami 
Hi-Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach sprzedaży posiadają 3 
letnią gwarancję producenta.
Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji wyjaśniającej jak posługiwać się 
zegarkiem Timex. Państwa model może nie być wyposażony we wszystkie 
funkcje opisane w tej broszurze.
FUNKCJE I PODSTAWOWE OPERACJE
•	 Czas w formacie 12 – lub 24-godzinnym
•	 Dzień tygodnia i data
•	 Druga strefa czasowa
•	 Opcjonalny sygnał godzinowy
•	 24-godzinny stoper
•	 24-godzinny czasomierz
•	 Alarm codzienny
•	 Podświetlenie nocne INDIGLO®
Naciskanie przycisku MODE powoduje przechodzenie kolejno przez następu-
jące tryby: wskazanie czasu, stoper (SP), alarm (AL.), czasomierz (TR) i czas 2 
(T2). Naciśnięcie przycisku MODE powoduje wyjście z bieżącego trybu i po-
wrót do trybu czasu.

Funkcje przycisków podano z funkcjami ustawień w nawiasach.
CZAS
Ustawianie czasu i daty:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET, kiedy zegarek pokazuje godzinę i datę.
2. Zaczną migać cyfry wskazujące sekundy. Przyciskiem START/STOP zaokrą-

glić wskazanie do najbliższej minuty poprzez wyzerowanie sekund.
3. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zaczną migać cyfry wskazujące go-

dziny. Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie godzin, włączając w to 
symbol AM (przed południem) (brak symbolu) i PM (po południu).

4. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zaczną migać cyfry wskazujące 
minuty. Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie minut; trzymanie 
przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę wskazania minut.

5. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać miesiąc. Przyci-
skiem START/STOP zmienić miesiąc.

6. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać data. Przyciskiem 
START/STOP zmienić datę.

7. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać dzień tygodnia. 
Przyciskiem START/STOP zmienić dzień tygodnia.

8. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać format czasu. Przy-
ciskiem START/STOP wybrać format 12 – lub 24-godzinny. W formacie 
12-godzinnym występują oznaczenia AM (przed południem) i PM (po po-
łudniu). W niektórych typach zegarków zmiana ustawień czasu w formacie 
12/24 odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku SET (w podstawo-
wym widoku czasu i daty).

STOPER
Tryb ten zawiera funkcję stopera do mierzenia czasu wydarzeń. Naciskać 
wielokrotnie przycisk MODE, aż do pojawienia się na wyświetlaczu napisu SP.
Stoper uruchamia się przyciskiem START/STOP. Stoper mierzy czas z dokład-
nością do setnej części sekundy w ciągu pierwszych 30 minut, a następnie 
z dokładnością do sekundy do 24 godzin. Działanie stopera sygnalizowane 
jest cykliczną zmianą dnia tygodnia do przodu oraz miganie ikony z biega-
czami  lub .
Stoper zatrzymuje się przyciskiem START/STOP. Ikona z biegaczami przesta-
je migać wskazując na zatrzymanie stopera. Pomiar wznawia się przyciskiem 

START/STOP, a stoper zeruje się przyciskiem SET.
Nacisnąć przycisk SET, jeśli podczas działania stopera chce się odczytać czas 
okrążenia lub międzyczas oraz łączny czas do tego momentu. Po naciśnięciu, 
wskazania na wyświetlaczu przestają się zmieniać, natomiast stoper nadal 
mierzy czas. Ponownie nacisnąć SET, aby przywrócić wyświetlanie wskazań 
w trybie działającego stopera. Po wyjściu z trybu stopera, stoper działa nadal. 
Ikona z biegaczami miga we wszystkich trybach.
ALARM
Zegarek wyposażony jest w alarm codzienny. Do trybu alarmu wchodzi się 
naciskając wielokrotnie przycisk MODE aż do pojawienia się na wyświetlaczu 
napisu AL.
Ustawianie alarmu:
1. Nacisnąć przycisk SET. Zaczną migać cyfry wskazujące godziny. Przyci-

skiem START/STOP, zmienić wskazanie godzin, włączając w to AM (brak 
symbolu) i PM.

2. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zaczną migać cyfry wskazujące 
minuty. Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie minut; trzymanie 
przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę wskazania minut.

3. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać strefa czasowa. 
Przyciskiem START/STOP wybrać strefę czasową t1 lub t2, dla której ma 
być ustawiony alarm.

4. Po zakończeniu ustawiania nacisnąć w dowolnym momencie przycisk SET. 
Alarm jest włączany automatycznie po ustawieniu godziny alarmu.

Do wyłączenia lub włączenia alarmu i sygnału godzinowego służy przycisk 
START/STOP wciskany wielokrotnie. Zegarek przechodzi przez cztery kom-
binacje ustawień alarmu i sygnału godzinowego. Jeśli alarm jest włączony, 
ukazuje się ikona  lub napis ALARM, lub AL. Jeśli sygnał godzinowy jest 
włączony, ukazuje się napis CHIME lub CH – sygnał godzinowy rozlega się co 
godzinę.
Dźwięk alarmu wyłącza się dowolnym przyciskiem. Jeśli nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk, alarm przestanie wydawać Dźwięk po 20 sekun-
dach. W trybie wskazywania czasu wyświetla się menu alarmowe podczas 
działania alarmu.
Alarm jest powtarzany codziennie, jeśli nie zostanie wyłączony.
Uwaga: Funkcja alarmu o pełnej godzinie dostępna jest tylko w wybranych 
modelach.
CZAS 2
Zegarek wyświetla czas w drugiej strefie czasowej. Do trybu drugiej strefy cza-
sowej wchodzi się naciskając wielokrotnie przycisk MODE, aż do pojawienia 
się na wyświetlaczu napisu T2.
Ustawianie czasu w drugiej strefie czasowej:
1. Nacisnąć przycisk SET. Zaczną migać cyfry wskazujące godziny. Przyci-

skiem START/STOP zmienić wskazanie godzin, włączając w to AM (brak 
symbolu) i PM.

2. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zaczną migać cyfry wskazujące 
minuty. Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie minut o 30 w stosun-
ku do wskazania w pierwszej strefie czasowej. Wskazanie sekund pozostaje 
takie samo, jak w pierwszej strefie czasowej i można je zmieniać tylko tam.

3. Po zakończeniu ustawiania nacisnąć w dowolnym momencie przycisk SET.
PODŚWIETLENIE NOCNE INDIGLO®
Nacisnąć przycisk INDIGLO®, w celu oświetlenia tarczy zegarka na 3 sekundy. 
Podświetlenie nocne INDIGLO, w którym zastosowano chronioną patentem 
technologię elektroluminescencyjną (Patenty USA nr 4.527.096 i 4.775.964), 
oświetla całą tarczę zegarka w nocy oraz w warunkach słabego oświetlenia.
BATERIA
Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach 
serwisowych. 
Typ baterii podany jest na deklu koperty zegarka. Jeśli zegarek jest wyposa-
żony w wewnętrzny przycisk zerujący, należy nacisnąć go na krótko po wy-
mianie baterii.
Szacunki trwałości baterii oparte są na określonych założeniach dotyczących 
sposobu używania zegarka; rzeczywista trwałość baterii może się różnić od 
trwałości szacowanej. 
NIE WYRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ. TRZYMAĆ BATERIE 
Z DALA OD DZIECI.
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WODOODPORNOŚĆ
KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ

Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie pomiarów 
statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza 
ciśnienie statyczne.
Nie należy wciskać przycisków pod wodą. Koronki muszą być wciśnięte/
wkręcone. Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli 
uprzednio został on poddany działaniu słonej wody.
REGULACJA BRANSOLETY
BRANSOLETA ZE SKŁADANYM ZATRZASKIEM
Znaleźć teleskop łączący bransoletę z zatrzaskiem. Ostro zakończonym 
narzędziem (rys. 1) wcisnąć teleskop i delikatnie obrócić bransoletę w celu 

rozłączenia. Dopasować długość do obwodu 
nadgarstka, a następnie wetknąć teleskop 
w odpowiedni otwór na dole (rys. 2). Nacisnąć 
na teleskop od góry, ustawić na osi górnego 
otworu i zwolnić, żeby wskoczył na miejsce 
(rys. 3).
USUWANIE OGNIWA Z BRANSOLETY
Usuwanie ogniwa: Ustawić bransoletę pionowo i włożyć ostro zakończone 
narzędzie w otwór w ogniwie. Mocno pchać sworzeń w kierunku wskazanym 
strzałką, dopóki ogniwo nie rozłączy się (sworznie są ciasno pasowane i trud-
ne do wypchnięcia). Czynność tę powtarzać tak długo, dopóki nie zostanie 
usunięta żądana liczba ogniw.
Ponowny montaż: Ponownie połączyć ze sobą 
części bransolety. Wpychać z powrotem sworzeń 
w otwór w ogniwie w kierunku przeciwnym do 
wskazanego strzałką. Wcisnąć sworzeń mocno 
w bransoletę tak, aby zrównał się z powierzchnią 
boczną ogniwa.
BRANSOLETA O PEŁNYCH OGNIWACH
Usuwanie ogniwa: Przy pomocy bardzo małego śrubokręta wykręcać wkręty 
łączące ogniwa obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara. Czynność tę powtarzać tak długo, dopóki nie zostanie usunięta żądana 
liczba ogniw. Nie usuwać ogniw przy zatrzasku.
Ponowny montaż: Ponownie połączyć ze sobą części bransolety i włożyć 
z powrotem wkręt w koniec otworu, z którego został wykręcony. Wkręcać 
wkręt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do oporu tak, aby 
zrównał się z powierzchnią boczną ogniwa.
CZASOMIERZ
Uwaga: funkcja czasomierza (timera) dostępna jest tylko w wybranych modelach. 
Tryb ten zawiera funkcję czasomierza z sygnałem alarmowym. Do trybu czaso-
mierza wchodzi się naciskając wielokrotnie przycisk MODE aż do pojawienia się 
na wyświetlaczu napisu TR.
Ustawienie odliczania czasu:
1. Naciśnij przycisk SET. Zaczną migać cyfry wskazujące godziny. Przyciskiem 

START/STOP, zmienić wskazanie godzin; trzymanie przycisku wciśniętego 
powoduje szybką zmienę wskazania. 

2. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zaczną migać cyfry wskazujące 
minuty.Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie minut.

3. Nacisnąć przycisk MODE. Po naciśnięciu zacznie migać wskazanie sekund. 
Przyciskiem START/STOP zmienić wskazanie sekund.

4. Po zakończeniu ustawiania nacisnąć w dowolnym momencie przycisk SET.
Do wyłączenie czasomierza służy przycisk START/STOP wciskany wielokrot-
nie. Działanie czasomierza sygnalizowane jest cykliczną zmianą dnia tygo-
dnie do tyłu oraz miganiem ikony czasomierza  lub TR.
Przyciskiem START/STOP zatrzymuje się chwilowo odliczanie czasu. Ikona 
czasomierza nieruchomieje wskazując, że czasomierz jest zatrzymany.
Przyciskiem START/STOP wznawia się odliczanie czasu, a przyciskiem SET 
zeruje i ustawia nowe odliczanie.
Jeżeli do odliczania zadanego przedziału czasowego pozostaje 10 sekund, 

30M =3atm (zachowuje szczelnoś przy ciśnieniu 3 atmosfer)
50M =5atm (zachowuje szczelnoś przy ciśnieniu 5 atmosfer)
100M =10atm (zachowuje szczelnoś przy ciśnieniu 10 atmosfer)
200M =20atm (zachowuje szczelnoś przy ciśnieniu 20 atmosfer)

Tolerancja dokładności chodu w zegarkach kwarcowych wynosi +/-10 sekund 
na miesiąc, a w zegarkach mechanicznych +/ – 30 sekund na dobę.
Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystrybucji 
w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieuprawnione wykorzystanie lub 
powielanie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami Hi-
Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach sprzedaży posiadają 3 letnią 
gwarancję producenta.
www.timex.pl                                                            www.timex.com

zegarek wydaje co sekundę pojedynczy dźwięk, a po odliczeniu (osiągnięciu 
zera) dźwięk jest powtarzany wielokrotnie. Dźwięk wyłącza się dowolnym 
przyciskiem.
Przyciskiem SET zeruje się czasomierz i ustawia nowe odliczanie. Po wyjściu 
z trybu czasomierz, czasomierz działa nadal. Ikona czasomierza miga we 
wszystkich trybach. W trybie wskazania czasu, po zakończeniu odliczania wy-
świetla się menu czasomierza podczas emitowania sygnału.
GWARANCJA
MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA TIMEX
Na zakupiony zegarek firma Timex Group USA, Inc. udziela gwarancji 
obejmującej wszelkie wady produkcyjne. Okres gwarancji wynosi jeden rok 
od daty zakupu przez oryginalnego nabywcę. Niniejsza międzynarodowa 
gwarancja będzie honorowana przez firmę Timex oraz stowarzyszone z nią 
firmy na świecie.
Informujemy, że firma Timex może, według własnego uznania, dokonać 
naprawy poprzez instalację nowych lub zregenerowanych i sprawdzonych 
części lub dokonać wymiany zegarka na identyczny lub podobny model. 
Ważne – informujemy, że niniejsza gwarancja nie obejmuje wad lub 
uszkodzeń zegarka w następujących okolicznościach:
1. po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego;
2. jeżeli zakupu zegarka nie dokonano w autoryzowanym punkcie sprzedaży 

Timex;
3. powstałych w wyniku napraw i czynności serwisowych, które nie były 

wykonane przez firmę Timex;
4. będących skutkiem wypadków, samodzielnej ingerencji lub niewłaściwego 

użytkowania;
5. szkiełka lub kryształu, paska lub bransolety, koperty, elementów 

mocujących oraz baterii.
Firma Timex może obciążyć cię kosztami wymiany dowolnej z wyżej 
wymienionych części.
Niniejsza gwarancja i wymienione w niej środki wyrównujące szkodę 
mają charakter wyłączny i zastępują wszystkie inne gwarancje, wyraź-
ne lub dorozumiane, w tym dorozumiane gwarancje sprzedażności lub 
przydatności do określonego celu. Firma Timex nie ponosi odpowie-
dzialności prawnej za żadne szczególne, przypadkowe lub wtórne straty.
W niektórych krajach lub stanach nie dopuszcza się ograniczeń dotyczących 
gwarancji dorozumianych oraz nie dopuszcza się wyjątków lub ograniczeń 
dotyczących szkód, zatem w przypadku niektórych nabywców powyższe 
ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Na mocy niniejszej gwarancji 
nabywca posiada określone uprawnienia; może on również posiadać inne 
uprawnienia, które zależą od kraju lub stanu zamieszkania.
Aby skorzystać z usług w ramach gwarancji, prosimy o zwrot zegarka do 
firmy Timex, firmy stowarzyszonej z firmą Timex lub do autoryzowanego 
punktu sprzedaży, w którym dokonano jego zakupu. Prosimy o załączenie 
wypełnionego Kuponu Naprawy Zegarka lub (tylko na terenie Stanów 
Zjednoczonych i Kanady), pisemnego oświadczenia zawierającego imię 
i nazwisko nabywcy, adres, numer telefonu oraz datę i miejsce zakupu. Do 
zegarka załącz opłatę w celu pokrycia kosztów przesyłki lub transportu (nie 
jest to opłata za naprawę). Prosimy o załączenie: W Stanach Zjednoczonych 
Ameryki – czeku lub przekazu pieniężnego na kwotę $8; w Kanadzie – czeku 
lub przekazu pieniężnego na kwotę CAN$ 7; w Wielkiej Brytanii – czeku lub 
przekazu pieniężnego na kwotę £2,50. W pozostałych krajach firma Timex 
obciąży Państwa opłatą za koszty przesyłki i transportu. Prosimy nigdy 
nie dołączać do przesyłek innych przedmiotów o osobistej wartości. 
Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji można uzyskać kontaktując się 
telefonicznie pod numerami telefonów: Kanada 1 800 263 0981. Brazylia 
+55 11 5572 9733. Meksyk 01 – 800-01-060-00. Ameryka Środkowa, 
Karaiby,Bermudy i Wyspy Bahama (501) 370-5775 (Stany Zjednoczone). Azja 
852-2815-0091. Wielka Brytania 44 020 8687 9620. Portugalia 351 212 946 
017. Francja 33 3 81 63 42 00. Niemcy/Austria 43 662 88921 30. Bliski Wschód 
i Afryka 971-4-310- 850.
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