
Zegarek z dwoma/trzema 
wskazówkami i 
datownikiem 

 

 

 

Koronka 



   Ustawianie daty: 
 

Uwaga: nie zaleca się ustawiania daty 
pomiędzy 21:00, a 3:00, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie mechanizmu. 
 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2 
2. Ustaw datę przekręcając koronkę zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek 
3. Kiedy odpowiednia data jest już ustawiona, 
wciśnij koronkę do pozycji nr 1. 

    Ustawianie czasu: 
 

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 3 
2. Ustaw godzinę przekręcając koronkę zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek 
3. Kiedy odpowiednia godzina jest już ustawiona, 
wciśnij koronkę do pozycji nr 1. 
 
 

 

 

 

 

   

 



Obsługa i konserwacja  
 
Temperatura  
Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury 
(ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) 
lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).  
 
Pola magnetyczne  
Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, 
wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, 
komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.  
 
Wstrząsy  
Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one 
spowodować uszkodzenie zegarka.  
 
Szkodliwe produkty  
Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, 
detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. 
Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki 
zegarka.  
 
Czyszczenie  
Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego 
paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po 
kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w 
niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
  



P1 

SKALA TELEMETRYCZNA W ZEGARKACH ZEPPELIN 

Dzięki skali telemetrycznej można z łatwością zmierzyć odległość pomiędzy obserwatorem  
a zdarzeniem świetlno-dźwiękowym (np. burza czyli błyskawice i grzmoty), bazując na prędkości 
rozchodzenia się dźwięku w powietrzu (średnio 340 m/s). Jednostka [km] jest zapisana na tarczy 
„TELEMETER 1km”. 
 

 
1. Zresetuj długą wskazówkę chronografu do pozycji „0”.  

2. Następnie naciśnij przycisk chronografu P1  
w momencie obserwacji zdarzenia świetlnego  
(np. błyskawicy), aby rozpocząć pomiar. 

3. Naciśnij ponownie przycisk P1 w momencie,  
gdy usłyszysz zdarzenie dźwiękowe (np. grzmot). 

4. Odczytaj na skali odległość od burzy w jakiej się znajdujesz. 
 
W tym przykładzie jest to 10 km. 



P1 

SKALA PULSOMETRYCZNA W ZEGARKACH ZEPPELIN 

Skala pulsometryczna pozwala na wykonanie pomiaru tętna/częstości oddechów.  
Osoba nosząca zegarek może z łatwością odczytać tętno poprzez liczenie określonej liczby 
uderzeń serca (zapis na tarczy „PULSOMETER base 30” oznacza pomiar dla 30 uderzeń).  

 

1. Zresetuj długą wskazówkę chronografu do pozycji „0”. 

2. Następnie naciśnij przycisk chronografu P1, aby rozpocząć  
           pomiar jednocześnie rozpoczynając liczenie uderzeń serca. 

3. Po 30 uderzeniach, naciśnij przycisk P1 ponownie,  
           aby zatrzymać pomiar. 

4. Odczytaj tętno ze skali pulsometrycznej wskazane  
           przez wskazówkę chronografu.  

 

W tym przykładzie jest to 60 uderzeń/minutę. 



P1 

SKALA TACHOMETRYCZNA W ZEGARKACH ZEPPELIN 

Służy np. do wyliczenia prędkości samochodu na konkretnym dystansie (zapis na tarczy 
„TACHYMETER base 1000” oznacza pomiar na dystansie 1000 m). Informacja ta może być 
odczytana dzięki wskazaniom długiej wskazówki chronografu na skali tachometrycznej.  
Pomiar może trwać maksymalnie 60 sekund. 
 

 
1. Zresetuj długą wskazówkę chronografu do pozycji „0”. 
2. Następnie naciśnij przycisk chronografu P1,  

aby rozpocząć pomiar. 
3. Po przebyciu samochodem dystansu 1000 m,  

naciśnij przycisk P1 ponownie, aby zatrzymać pomiar. 
4. Odczytaj ze skali tachometrycznej prędkość samochodu 

wskazaną przez wskazówkę chronografu.  
 
 W tym przykładzie samochód przebył odległość 1000 m 
 w czasie 30 sekund, więc jechał z prędkością 120km/h. 


