
POLSKI

ANALOGOWY ZEGAREK KWARCOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy bardzo za zakup zegarka marki Orient. Przed rozpoczęciem 
użytkowania zegarka należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i
warunkami ograniczonej 3 letniej gwarancji

 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Zasady których należy przestrzegać podczas użytkowania zegarka:
- Zegarek z wodoszczelnością 30m/3atm jest odporny na mycie rąk/deszcz/drobne
zachlapania itp. Używanie go do pływania może sprawić utratę wodoszczelności.
- Zegarek z wodoszczelnością 50m/5atm jest odporny na pływanie/kąpiel itp. ale 
nie może być używany do nurkowania.
- Zegarek z wodoszczelnością 100m/10atm lub 200m/20atm jest odporny 
na nurkowanie ale płytkie, bez butli tlenowej.
- Podczas codziennego użytkowania zegarka, koronka musi być 
wciśnięta/bądź zakręcona
- Nie należy operować koronką podczas zanurzenia oraz gdy zegarek jest zamoczony
- Zegarek, który nie posiada wodoszczelności nie może być narażany na 
jakiekolwiek zachlapania ani kontakt z wodą
- Należy unikać jakichkolwiek uderzeń oraz upadków na podłoge czy 
inne powierzchnie.
- Podczas uprawiania sportów należy zdejmować zegarek z ręki
- Unikaj zostawiania zegarka w miejscach silnie namagnetyzowanych, po
dłuższym czasie części mogą sie namagnetyzować I przestać funkcjonować.
- W przypadku silnego pola magnetycznego zegarek może się późnić/spieszyć
po takiej sytuacji należy ustawić ponownie poprawną godzinę.
- Zegarek może stracić swój precyzyjny chód w przypadku nasilenia silnych 
wibracji podczas jazdy na motorze, cięcia drewna piłą itp.
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- Zegarek będzie chodził idealnie w temperaturze pomiędzy 5-35 stopni C
poniżej/powyżej tej skali zegarek może przestać działać. 
- Nie narażaj zegarka na wysokie temperatury np. w saunie.
- Należy szczególnie uważać w przypadku kontaktów z chemikaliami ( rozpuszcalnik, 
benzyna, detergenty itp.) gdyż mogą spowodować odkształcenia obudowy, zmiane koloru 
badź uszkodzenie paska/bransolety itp.
- Wszelkie drobne elementy bransolety/paska należy przechowywać z dala od dzieci. 
W przypadku połknięcia jakiegokolwiek elementu trzeba od razu skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli podczas noszenia zegarka nastąpią reakcje alergiczne jak zmiany skórne, 
wysypka bądź inne reakcje trzeba natychmiast zaprzestać noszenia zegarka i skontaktować
się z lekarzem.

EN
G

LISH

Warunki
użytkowania

Typ zegarka

Mycie rąk/twarzy
ale nie pod
ciśnieniem

Uprawianie sportów
pływanie, yachting...
Mycie samochodu
prace przy wodzie
pod ciśnieniem

Nurkowanie
płytkie bez
butli

Nurkowanie
z akwalungiem

Operacje na 
koronce pod
wodą bądz przy
kontakcie z 
wodą
 

× × × × ×

× × × ×

× × ×

× ×

WATER
RESISTANT

WATER RESISTANT
3atm/30m/3bar

WATER RESISTANT
5atm/50m/5bar

WATER RESISTANT
10atm/100m/10bar
20atm/200m/20bar
30atm/300m/30bar

TABELA WODOSZCZELNOŚCI
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 JAK ROZPOZNAĆ KALIBER ZEGARKA
Sprawdź kaliber zegarka za pomocą numeru referencyjnego na zegarku
bądź na deklu zegarka.
1. Za pomocą 10 cyfrowego numeru zegarka
Sprawdź 10 cyfrowy numer zegarka umieszczony w książce gwarancyjnej.
Numer referencyjny można również znaleźć na deklu zegarka. Jest to druga i 
trzecia pozycja w numerze referencyjnym.
Na przykład: Jeśli numer zegarka to CUB8A002B0 to kaliber zegarka wynosi UB
2. Za pomocą kodu obudowy
Znajdź kod obudowy na deklu zegarka
Przykład A: Jeśli kod obudowy to 6 cyfr, to pierwsze dwie to kaliber zegarka
Przykład B: Jeśli kod obudowy to 8 lub 9 cyfr to pierwsze 3 to numer mechanizmu,
należy wtedy znaleźć kaliber zegarka w tabeli za pomocą numeru mechanizmu

PRZYKŁAD A PRZYKŁAD B

KOD OBUDOWY
KOD OBUDOWY

Przykład A: Kiedy kod obudowy to “UB8A-Q0”, to kaliber zegarka to “UB”.
Przykład B: Kiedy kod obudowy to "HM50A-7B" to numer mechanizmu to HM5 i 
według tabeli kaliber zegarka to UB
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 SPECYFIKACJA
(1) Częstotliwość zegarka: 32,768 Hz (Hz = w ciągu jednej sekundy)

2 wskazówkowy
Kaliber - / + w skali

miesiąca
Temperatura

otoczenia pracy Reset Bateria Żywotność baterii
nowej

BF J50 ±15sec. -10°C~+60°C SR512SW Około 2 lat

RB J90 ±20sec. -5°C~+50°C SR521SW Około 2 lub 3 lat

SM H20 ±15sec. -10°C~+60°C SR416SW Około 3 lat

TN F00 ±15sec. -5°C~+60°C SR521SW Około 2 lat

UA HM0 ±20sec. -5°C~+50°C SR516SW Około 3 lat

3 wskazówkowy
Dodatkowe funkcje

Reset Drugie
ustawie
nie

Wskażnik
baterii

QB HY5 ±20sec. -5°C~+50°C - SR621SW Około 3 lat

QC RH5 ±20sec. -5°C~+50°C - SR626SW Około 4 lat

QW B05 ±20sec. -5°C~+50°C - SR621SW Około 2 lat

RP H25 ±15sec. -10°C~+60°C SR421SW Około 2 lat

TE F05 ±15sec. -5°C~+60°C - SR521SW Około 2 lat

UB HM5 ±20sec. -5°C~+50°C - SR521SW Około 2 lat

UC HQ5 ±15sec. -10°C~+60°C SR621SW Około 2  lub 3
lat

Kaliber
- / + w
skali

miesiąca

Temperatura
otoczenia

pracy 
Bateria

Żywotność 
baterii
nowej
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 USTAWIENIE GODZINY

(1) Kiedy wskazówka sekundowa będzie
na pozycji 12 należy wyciągnąć koronke.

* Jeśli twój zegarek nie posiada wskazówki
sekundowej możesz wyciągnąć koronke
w każdej chwili

(2) Obracaj koronką w prawo / lewo w 
celu ustawienia poprawnej godziny

(3) Nacisnij koronkę w przypadku ustawienia
poprawnej godziny 

Lewo

Prawo

 MODELE Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ
W modelach z zakręcaną koronką bez odkręcenia koronki nie można ustawić godziny
Aby odkręcić należy wykonać podane operacje

(1) Przed ustawieniem godziny należy odkręcić koronkę w lewo aż do jej wysunięcia 

(2) Po ustawieniu godziny należy delikatnie docisnąć koronke do obudowy i kręcąc
w prawo zakręcić koronke
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UŻYWANIE PIERŚCIENIA OBROTOWEGO
Należy pamiętać, że niektóre modele są wyposażone w obracającą ramkę
Obróć okręgiem aby znak   znajdował się
przy wskazówce minutowej. Następnie
upływający czas pokaże nam różnice jaka 
upłynęła od momentu zazaczenia do danej
chwili.
Nie można obracać okręgiem w lewo gdyż
może spowodować to jego uszkodzenie.
Obracająca ramka  może również ułatwić
odczytywanie godziny

Obracająca się ramka

 

przebyty czas

NAZWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

A: Wskazówka godzinowa B: Wskazówka minutowa C: Wskazówka sekundowa
D: Koronka E: Tarcza

2 wskazówkowy 3 wskazówkowy
B

A

E

D

 

D

C

B

A

E

* pozycja koronki w niektórych modelach może byc inna
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 SPECYFIKACJA
(1) Częstotliwość zegark 32,768 Hz (Hz = w ciągu jednej sekundy) 

3 wskazówkowy z datą

Reset 

SZ HE7 ±20sec. -5°C~+50°C - SR621SW Około 2 lub 3
lat

UN HT7 ±15sec. -10°C~+60°C SR920SW Około 5 lat

3 wskazówkowy z datą i dniem tygodnia

Reset 

UG HS9
±15sec.

niektóre modele, 
±20sec.

-10°C~+60°C
Niektóre modele
-5°C~+50°C

SR920SW Około 5 lub
3 lat

UQ HE9 ±20sec. -5°C~+50°C - SR621SW

Dodatkowe funkcje

Drugie
ustawie

nie

Wskażnik
baterii

Kaliber - / + w
skali

miesiąca

Temperatura
otoczenia

pracy 

Bateria Żywotność 
baterii
nowej

Dodatkowe funkcje

Drugie
ustawie

nie

Wskażnik
baterii

Kaliber
- / + w
skali

miesiąca

Temperatura
otoczenia

pracy 
Bateria

Żywotność 
baterii
nowej

szybka 
zmiana

daty

Szybka 
zmiana

daty

Szybka
zmiana
dnia 

tygodnia

Około 2 lub 3
lat
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PO
LSK

I A: Wskazówka Godzinowa E: Tarcza
B: Wskazówka Minutowa F: Data
C: Wskazówka Sekundowa G: Dzień Tygodnia
D: Koronka

Z DATĄ   Z DATĄ I DNIEM TYGODNIA

D

C

B

A

E

F

 

D

B

A

E

F

G

C

* pozycja koronki w niektórych modelach może byc inna

 UŻYWANIE PIERŚCIENIA OBROTOWEGO
Należy pamiętać, że niektóre modele są wyposażone w obracającą ramkę
Obróć okręgiem aby znak   znajdował się
przy wskazówce minutowej. Następnie
upływający czas pokaże nam różnice jaka 
upłynęła od momentu zazaczenia do danej
chwili.
Nie można obracać okręgiem w lewo gdyż
może spowodować to jego uszkodzenie.
Obracająca ramka  może również ułatwić
odczytywanie godziny

Obracająca się ramka

 

przebyty czas

NAZWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
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  JAK USTAWIĆ CZAS

(1) Kiedy wskazówka sekundowa będzie
na pozycji 12 należy wyciągnąć koronke.

(2) Obracaj koronką w prawo / lewo w 
celu ustawienia poprawnej godziny

* Pamiętaj o funkcji kalendarza, którego data
się zmienia o 00:00 pm.

(3) Nacisnij koronkę w przypadku ustawienia
poprawnej godziny 

 JAK USTAWIĆ KALENDARZ

(1) Odciągnij koronke do pierwszej pozycji, 

Lewo

Prawo
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(2) Następnie obracaj w koronką w celu ustawienia daty/dnia tygodnia 
Poniżej tabelka:

Zmiana daty           Zmiana dnia tygodnia

Zegarek z datą  W prawo 

Zegarek z dniem tygodnia i datą                     W lewo  W prawo

UWAGA!
Nie można zmieniać daty/dnia tygodnia w poniżej wymienionych godzinach:

• W zegarku z datą … Pomiędzy 8:00 p.m. i 2:00 a.m.
• W zegarku z datą i dniem tygodnia … Pomiędzy 8:00 p.m. a  5:00 a.m 

* Dzień tygodnia może być wyświetlany
w dwóch językach ( w zależności od modelu)
Wybierz swój język

(3) Wcisnij koronkę do początkowej pozycji

W lewo

W prawo
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CHRONOGRAPH <KFB (TT)>
SPECYFIKACJA

(1) Częstotliwość mechanizmu na jedną sekundę
32,768 Hz 

(2) Temperatura pracy (–5°C ~ +50°C)
     Miesięczne opóźnienie : ±20sec.
(3) Funkcje Zegarka
     Godzinowa i minutowa wskazówka wraz z minutową poruszają się z jedno-sekundowym
     odstępem
     Chronograf
     Stoper z 1/20 sekundy
     Data
(4) Bateria
     Bateria SR927SW; 1 sztuka
(5) Żywotność baterii
      około 3 lat przy włączonym stoperze około 2 lat

Funkcje
Zegarek analogowo-kwarcowy z funkcją chronografu jest wielofunkcyjnym zegarkiem
- Obecny czas jest wyświetlany za pomocą godzinowej i minutowej wskazówki oraz
dodatkowej tarczy sekundnika
- Stoper może liczyć do 12 h z dokładnością do 1/20 sekundy.

 
WSKAZÓWKI I OPERACJE NA KORONCE

Przycisk A ( przycisk start/stop ) 

Koronka
Drugie kliknięcie
Ustawienie czasu ( oraz wskazówki od stopera)
Pierwsze kliknięcie Ustawienie daty
Normalna pozycja

Przycisk B  ( miedzyczas/wyswietlenie miedzyczasu/reset)
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Wskazówki Stopera
( tarcza 1/20 sekundy i sekund )

Wskazówki Godzinowe
(Godzinowa i minutowa wskazówka oraz tarcza sekundnika)

Wskazówka stopera
( Stoper Godzinowy oraz minutowy)

Koronka

JAK USTAWIĆ CZAS
Wyjmij koronkę do 2 pozycji w momencie ustawienia sie sekund na 12
Wskazówka sekundowa się zatrzyma

Mała wskazówka
sekundnika

* Jeżeli stoper był włączony, stoper wyzeruje się do pozycji 0

Obracaj koronką aż do uzyskania pożądanego ustawienia czasu

* Podczas ustawiania godziny należy pamietąć o odróżnieniu 12h/24h wskazania
Zegarek jest zaprogramowany do jednej zmiany daty w ciągu 24 h.

USTAWIANIE CZASU I STOPERA
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Resetowanie stopera do pozycji „0”
Nacisnij przycisk A na 2 sekundy aby wejść w opcje resetowania stopera

Wskazanie 1/20
sekundy stopera

Wskazówka Godzinowa i minutowa stopera

Wskazówka stopera
Przycisk A

Przycisk B

Naciskaj przycisk B impulsywnie aby ustawić stoper do pozycji „0”.
Wskazówka będzie poruszać się szybciej w przypadku przytrzymania przycisku B

Przycisk A - Wcisnięte przez 2 sec.
Jeżeli wskazówka 1/20 sekundy zrobi pełny
obrót wokół swojej tarczy należy 
naciskać przycisk B a wskazówka będzie się 
ustawiać do pozycji „0”

4 Po ustawieniu wszystkich tarcz i wskazówek wciśnij z powrotem koronkę do normalnej
pozycji zgodnie z ustawionym czasem

Zerowanie sekundnika stopera
do pozycji „0”

Zerowanie 1/20 sekundy stopera 
do pozycji „0”

Zerowanie wskazówki godziny i minut
stopera do pozycji „0”

Przycisk A - Wcisnięte przez 2 sec.

Przycisk A - Wcisnięte przez 2 sec.

Przycisk A - Wcisnięte przez 2 sec.

Jeżeli wskazówka sekundnika stopera 
zrobi pełny obrót wokół swojej tarczy należy 
naciskać przycisk B a wskazówka będzie się 
ustawiać do pozycji „0”

Jeżeli wskazówka godz. i minutowa stopera 
zrobi pełny obrót wokół swojej tarczy należy 
naciskać przycisk B a wskazówka będzie się 
ustawiać do pozycji „0”
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 JAK USTAWIĆ DATĘ
• Sprawdź czy jest ustawiona poprawna godzina am/pm

Wyciągnij koronkę do 1 pozycji

Obracaj koronką zgodnie z obrotem wskazówek zegara.
* Nie ustawiaj daty pomiędzy godzina 9:00 p.m. a 1:00 a.m. 

Po ustawieniu daty z powrotem wciśnij koronkę do normalnej pozycji

 JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA
• Stoper może mierzyć czas do 12 godzin z  dokładnością do 1/20 sekundy . Po 12

godzinach stoper się zatrzymuje
• Mierzony czas jest wyświetlany za pomocą 4 wskazówek stopera które się poruszają 
    niezależnie od ustawionej godziny
• Po uruchomieniu stopera wskazówka 1/20 sekundy będzie się poruszać przez około 10 minut

po czym zatrzyma się na pozycji „0”. Po zatrzymaniu stopera 1/20 wskaże zatrzymaną wartość
• Jest możliwe zmierzenie podzielonego czasu
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RESET STOPERA
• Kiedy wskazówki stopera się poruszają:

Naciśnij przycisk A aby zatrzymać stoper
Naciśnij przycisk B aby zresetować stoper

• Kiedy wskazówki stopera się zatrzymają:
 Jedna z tych trzech operacji może mieć miejsce.
 Zresetuj stoper zgodnie z poniższą instrukcją.

Standardowe mierzenie czasu

Przycisk B

Przycisk A

Przycisk A
START

Przycisk A
STOP

Przycisk B
RESET

Przycisk A
START

Przycisk A
STOP

Przycisk A
RESTART

przycisk A
STOP

Przycisk B
RESET

.....

Zsumowany czas okrążeń

Restartowanie stopera można powtórzyć poprzez naciskanie
przycisku A 

Przycisk A
START

Przycisk B
Międzyczas

Przycisk B
wznowienie 
miedzyczasu

Przycisk A
STOP

Przycisk B
RESET

Międzyczas (zaawansowana opcja) 

Mierzenie poszczególnych międzyczasów może być powtarzane
poprzez przyciskanie przycisku B

Przycisk A
START

Przycisk B

Końcowy czas
1 osoby

Przycisk A
Start czasu

drugiej
osoby

Przycisk B
Przycisk B
RESET

Mierzenie Czasu 2 osób

Końcowy czas
2 osoby
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• Mierzenie prędkości w km/h
1. Zmierz czas na odległości  1 km

2. Odczytaj prędkość na tarczy Tachymetru
  za pomocą sekundowej wskazówki.

1 km

Start           Stop

 JAK KORZYSTAĆ Z TACHYMETRU
( dla zegarków które posiadają tarcze tachymetru na tarczy)

ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ / PRZYCISKAMI OD STOPERA

• Niektóre modele mają zakręcaną koronkę oraz przyciski od stopera dzięki czemu mogą
    być zabezpieczone w przypadku ich nieużywania 
• Takie zabezpieczenie koronki/przycisków sprawia, że zegarek jest wodoszczelny
• Po odbezpieczeniu koronki/przycisków należy pamiętać o powrotnym zabezpieczeniu
    ich po użytkowaniu

MODELE Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ
• W przypadku zakręcanej koronki należy ją odkręcić przed zastosowaniem jakichkolwiek

operacji na niej.
• Pamiętaj o dokładnym zakręceniu koronki po jej użytkowaniu

[Jak odkręcić koronkę w zegarku]
Odkręć koronke zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Koronka może odskoczyć do ustawiania czasu/ustawiania
daty bądź innych operacji w zależności od modelu

Koronka jest zablokowana.
Koronka jest odblokowana
*  Koronka może delikatnie
odskoczyć
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[Jak zablokować koronkę]
Po ustawieniu żądanych operacji należy delikatnie docisnąć koronke
następnie obracając w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara
zakręcić cały czas delikatnie dociskając

 MODELE Z ZAKRĘCANYMI PRZYCISKAMI STOPERA
• Jeśli zegarek posiada zabezpieczenie na przyciskach od stopera należy pamiętać o

odkręceniu nakładki na przycisku przez jego użytkowaniem  ( patrz rysunek poniżej)
• Pamiętaj o powrotnym zakręceniu zabezpieczenia przycisków po ich użytkowaniu

[Jak odblokować przyciski]
Odkręć zabezpieczenie na przycisku
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

* Jeżeli zabezpieczenie nie jest dokładne
odkręcone nie będzie możliwości
naciśnięcia przycisków.
Nigdy jednak nie odkręcaj/naciskaj
zabezpieczenia/przycisku na siłę

[Jak zablokować przycisk]
Po ustawieniu przez nas żądanych operacji
należy zakręcić zabezpieczenie od 
poszczególnych przycisków 
* Nie zakręcaj nigdy zabezpieczenia na siłę

Zabezpieczenie
  przycisku

Przycisk zablokowany         Przycisk odblokowany

Przycisk odblokowany        Przycisk zablokowany 
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 SPECYFIKACJA
(1) Częstotliwość chodu 32,768 Hz (Hz = w ciągu jednej sekundy)
(2) Miesięczne opóźnienie   ±20 seconds 

(w temp. 5°C do 35°C)
(3) Temperatura pracy zegarka        - 5°C to +50°C
(4) Bateria                                         SR920SW ; 1 sztuka
(6) Żywotność baterii                   Nowej baterii około 3 lat 

 NAZWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
A: Wskazówka godzinowa
B: Wskazówka minutowa
C: Sekundowa wskazówka
D: Koronka
E: Tarcza
F: Data
G: Dzień tygodnia
H: 24 godzinne wskazanie

* Czasami położenie tarcz/wskazań może być inne w zależności od modelu

A

B

D

EC

H

F
G

 MODELE Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ
W modelach z zakręcaną koronką bez odkręcenia koronki nie można wykonywać 
niektórych operacji. Aby odkręcić należy wykonać podane operacje

(1) Przed ustawieniem np. godziny należy odkręcić koronkę w lewo aż do 
jej wysunięcia 
(2) Po ustawieniu należy delikatnie docisnąć koronkę do obudowy i kręcąc
w prawo zakręcić koronkę

USTAWIENIE CZASU/DATY/DNIA TYGODNIA
PATRZ INSTRUKCJA STR. 9
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  SPECYFIKACJA
(1) (Analogowy + Cyfrowy) kombinacja wyświetlacza.
(2) Temperatura pracy  –5°C ~ +50°C

Miesięczne opóźnienie : ±20sec.
(3) Funkcje wyświetlacza
<Analogowe wskazanie> Godziny / Minuty / Sekundy
<Cyfrowe wskazanie>

Godzina/Minuty/Sekundy/Rok/Miesiąc/Data/Dzień
Automatyczna korekcja daty uwzgledniając miesiące przestępne oraz rok 
( Od 1 stycznia 1997 do 31 Grudnia 2099)
Alarm
Stoper
Stoper z dokładnościa do 1/100 sekundy
Max. czas stopera do 24 h.
Dźwięk przycisków

(4) Bateria
SR927W 1 sztuka

(5)  Żywotność baterii
Około 2 lat w przypadku częstego używania alarmu/stopera żywotność baterii
może się skrócić. 

JAK WŁĄCZYĆ WYŚWIETLACZ
CYFROWY
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TRYBY POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI

Czas  /
Kalendarz

        Timer zliczający

Timer odliczający

Alarm                               Stoper
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USTAWIANIE CZASU

MINUTY       GODZINY MIESIĄCECzas /
Tryb 

Kalendarza (1~2
Sec.)

SEKUNDY

DATA                     DZIEŃ               ROK                     WSKAZANIE 24h   /   12h
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Ustawianie Timera

Timer może być używany 

TRYB TIMERA

Godzina
Minuta

Sekundy

Upływający czas 
wyznaczonej daty

po nacisnięciu A
timer się aktywuje

CELOWA DATA

(1~2 Sec.)

“CD” Używa się
kiedy data jest 
późniejsza niż
teraz.

Przypomnienie jak
długo zostało do
wyznaczonej daty

MIESIĄC             DATA                                   ROK

22



Sygnał Timera
ON/OFF

Wskaźnik włączonego dżwieku

Przycisk A
nacisnięty dłużej niż 1 sek.

słychać odgłos 
sygnału Timera

 

Ustawienie Timera odliczającego

Ten Timer jest używany w momencie gdy chcemy zobaczyć  odliczany czas który
był ustawiony wcześniej niż teraz czyli np. będzie odliczać 30 minut od tyłu 

Ilość godzin/minut/sekund
która została do upłynięcia czasu

Przykład

“CU” się stosuje
kiedy zastosowana data
jest wczesniejsza niz dzisiaj

ilość dni która została

23



USTAWIANIE ALARMU

Tryb Alarmu        Godzina                                           Minuta

AM

PM

Alarm  ON/OFF

Alarm ON

przytrzymanie przycisku A 1~2 sekund
glos alarmu

Alarm OFF
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STOPER ZEGARKA

STOP (Miedzy czas)

START STOP RE-START
Stoper

STOP

POTSTESER

RE-START

RE-START (bez miedzyczasu)

STOP (miedzyczas)

RESET
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 JAK USTAWIĆ CZAS ANALOGOWY

1.  Wyjmij koronkę do pozycji 2 gdzie wskazówka sekundowa zatrzyma się na 12 
    pozycji
2.  Poprzez obracanie koronką ustaw pożądaną godzinę.
3.  Po ustawieniu czasu pchnij koronkę z powrotem do pozycji 1

* Pamiętaj, że czas cyfrowy i analogowy mogą wskazywać dwie oddzielne strefy 
czasowe

1 2

Wskazówka godzinowa

Wskazówka Sekundowa

Wskazówka Minutowa

Koronka
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 NAZWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

Pozycja 24 h wskazania może różnić się w zależności od modelu

Data

Normalna pozycja

Pozycja 1 ( ustawianie daty)

Pozycja 2 ( ustawianie godziny i dnia tygodnia

Wskazówka minutowa

24 h wskazanie

Wskazówka sekundowa

Koronka

Wskazówka godzinowa

dzień tygodnia

 SPECYFIKACJA
(1) Częstotliwość chodu 32,768 Hz (Hz = w ciągu jednej sekundy)
(2) Miesięczne opóźnienie   ±20 seconds 

(w temp. 5°C do 35°C)
(3) Temperatura pracy zegarka        - 5°C to +50°C
(4) Bateria                                         SR916SW ; 1 sztuka
(6) Żywotność baterii                   Nowej baterii około 3 lat 
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 SPECYFIKACJA
(1) (Analogowy + Cyfrowy) kombinacja wyświetlacza.
(2) Temperatura pracy  –5°C ~ +50°C

Miesięczne opóźnienie : ±30sec.
(3) Funkcje wyświetlacza
<Analogowe wskazanie> Godziny / Minuty / Sekundy
<Cyfrowe wskazanie>

Godzina/Minuty/Sekundy/Rok/Miesiąc/Data/Dzień
Automatyczna korekcja daty uwzgledniając miesiące przestępne oraz rok 
( Od 1 stycznia 1997 do 31 Grudnia 2099)
Alarm
Stoper
Stoper z dokładnościa do 1/100 sekundy
Podświetlenie
Dźwięk przycisków

(4) Bateria
SR927W 1 sztuka

(5)  Żywotność baterii
Około 2 lat w przypadku częstego używania alarmu/stopera żywotność baterii
może się skrócić. 
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PODŚWIETLENIE
Po nacisnięciu przycisku R włączy się podświetlenie

 NAZWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

M

S R

Zmiania poszczególnych
trybów

Przycisk wyboru

Normalna pozycja

Ustawienie wyświetlacza
analogowego

Podświetlenie

ON włączony głos przycisków

ON włączony alarm
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 WYBÓR POSZCZEGÓLNYCH OPCJI

CZAS

KALENDARZ

ALARM

STOPER

M

M

MM
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 USTAWIENIE CZASU ANALOGOWEGO
Wyciągnij koronkę do pozycji 1  obracając koronką ustaw właściwy czas
po ustawieniu czasu należy z powrotem wcisnąć koronkę

USTAWIANIE CZASU CYFROWEGO

M

M

R

R

S

S

S

S

R

R

M

S

Minuty

Godziny

12h/24h
wskazanie

Czas

Sekundy

 (2, 3 sec.)
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 USTAWIENIE KALENDARZA

Dzień tygodnia

M

R

S

S

S

R

R

M

S

(2, 3 sec.)

Data

Miesiąc
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 USTAWIENIA DŹWIĘKU PRZYCISKÓW WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

 STOPER

S R+
<ON >FFO<>

R

S

R

R R

Reset Odliczanie czasu

Stop międzyczasu

Międzyczas

Stop
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POLSKIWARUNKI GWARANCJI
Na zegarki marki Orient udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. 
Jeżeli w trakcie prawidłowego użytkowania  ujawnią się wady ukryte zegarek
zostanie naprawiony w autoryzowanym Serwisie .Klient zgłasza zegarek do naprawy 
w punkcie sprzedaży. Gwarancja jest ważna na podstawie wypełnionej  karty 
gwarancyjnej. Jeżeli klient zleci, w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji,  
wykonanie płatnego przeglądu w autoryzowanym punkcie serwisowym, 
okres gwarancji zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy

 

NAPRAWA GWARANCYJNA NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU
1.  Uszkodzenia w wyniku naruszenia zasad eksploatacji lub zaniedbań
2.  Uszkodzenia w wyniku pożaru, wypadku komunikacyjnego i innych 
zdarzeń losowych
3.  Uszkodzenia w wyniku naprawy w nieautoryzowanym serwisie
4   Braku karty gwarancyjnej lub niepodpisanej przez punkt sprzedaży

Gwarancja nie obejmuje koperty zegarka ,bransolety ,paska , szkła ,
baterii i opakowania.

AUTORYZOWANY SERWIS

UL. IGAŃSKA 24
04-087 WARSZAWA
TEL. (22) 879 97 93

TEL./FAX. (22) 879 97 96
WWW.POLJOT.COM.PL

M.CIESIELSKI@POLJOT.COM.PL



Numer Modelu

Data Zakupu

Pieczątka Sklepu




