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Normalna Pozycja koronki
Pierwsza pozycja koronki 
Druga pozycja koronki

N:
1:
2:

Wskaznik
kalendarza

Centralna wskazówka

Wskaznik
Chronografu

Wskazówka minutowa

Maùa wskazówka
minutowa

Maùa wskazówka
godzinowa

Wskazówka
sekundowa

Wskazówka
godzinowa

Wskazówka
dnia tygodnia

Wskazówka
centralna 
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SYNCHRONIZACJA WSKAZÓWEK
Po wymianie baterii, lub w przypadku, kiedy duýa 
wskazówka na górnej lub dolnej subtarczy znajduje 
siæ w niewùasciwej pozycji  naleýy:
�Ustawiã koronkæ do drugiej pozycji
�Wcisnàã przycisk A przez 5 sekund. Maùa 
wskazówka czasomierza wykona wówczas peùen 
obrót i moýe zostaã ustawiona do prawidùowej 
pozycji.  Wielokrotnie wciskajàc przycisk B obydwie 
maùe wskazówki zostanà ustawione do pozycji 24-
godzinnej. Wskazówki poruszajà siæ szybciej, jesli 
przycisk B pozostaje wcisniæty.
�Aby ustawiã wskazówkæ centralnà naleýy wcisnàã 
przycisk A. Wskazówka czasomierza wykona 
wówczas peùen obrót i moýe zostaã ustawiona do 
prawidùowej pozycji. Wielokrotnie wciskajàc przycisk 
B wskaznik chronografu wskazówki centralnej 
zostanie ustawiony do pozycji 12-godzinnej.
�Aby ustawiã wskazówkæ dnia tygodnia naleýy 
wcisnàã przycisk A. 
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Wskazówka czasomierza wykona wówczas peùen 
obrót i moýe zostaã ustawiona do prawidùowej 
pozycji. Wielokrotnie wciskajàc przycisk B 
wskazówka przesunie siæ do pozycji Monday 
(Poniedziaùek).
�Wcisnij koronkæ do normalnej pozycji (N).

�Wyciàgnij koronkæ do drugiej pozycji tak, aby 
wskazówka sekundowa zatrzymaùa siæ na pozycji 
60 sek. 
�Przekræã koronkæ i ustaw godzinowà i minutowà 
wskazówkæ. Zaleca siæ ustawienie wskazówki 
minutowej 4 do 5 minut do przodu, w stosunku do 
poýàdanego czasu, a nastæpnie powrót do czasu 
wùasciwego. 
�Wcisnij przycisk B, aby ustawiã maùà wskazówkæ 
godzinowà oraz minutowà. Wskazówki poruszajà 
siæ szybciej, jesli przycisk B pozostaje wcisniæty.
�Wcisnij koronkæ do normalnej pozycji (N) po 
ustawieniu wùasciwego czasu.

USTAWIENIE CZASU
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USTAWIENIE DATY
�Ustaw koronkæ do pierwszej pozycji
�Wcisnij przycisk A przez 5 sekund. Centralna 
wskazówka czasomierza wykona wówczas peùen obrót 
i moýe zostaã ustawiona do prawidùowej pozycji.  
Wcisnij  przycisk B, aby ustawiã datæ przy pomocy 
wskaznika kalendarza. Wskazówki poruszajà siæ 
szybciej, jesli przycisk B pozostaje wcisniæty.
�Wcisnij przycisk A, aby ustawiã dzien tygodnia. 
Wskazówka dnia tygodnia obraca siæ i moýe zostaã 
ustawiona do prawidùowej pozycji. Wcisnij przycisk B, 
aby ustawiã dzien. 
�Wcisnij przycisk A, aby ustawiã prawidùowy miesiàc. 
Wskaznik kalendarza wskazówki centralnej porusza 
siæ w sektorze miesiàca i moýe zostaã ustawiona do 
prawidùowej pozycji. Wcisnij przycisk B, aby ustawiã 
miesiàc. 
�Wcisnij przycisk A, aby ustawiã rok przestæpny, lub 
rok nastæpujàcy po roku przestæpnym. Wskaznik 
kalendarza porusza siæ w sektorze roku i moýe zostaã 
ustawiony do prawidùowej pozycji. Wcisnij przycisk B, 
aby ustawiã rok. 
�Wcisnij koronkæ do normalnej pozycji (N).
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USTAWIENIE WIECZNEGO KALENDARZA
Wskaznik kalendarza wskazówki centralnej 
wskazuje datæ, miesiàc oraz rok przestæpny. Zmien 
tryb wciskajàc przycisk A. Po wskazaniu miesiàca 
oraz roku, jesli przycisk nie byù uýywany w ciàgu 10 
sekund , wskaznik kalendarza wskazówki centralnej 
automatycznie powraca do wskazania daty.

Wskazówka dnia
tygodnia

Daty

Miesiàce

Sektor Lat
Przestæpnych

* Nie ma potrzeby dostosowywaã daty na koncu
miesiàca, aý do 28 Lutego 2100 r. roku.
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USTAWIENIE ALARMU
Przed uýyciem alarmu upewnij siæ, ýe wskazówki 
alarmu wskazujà prawidùowy czas. Jesli wskazówki 
alarmu nie sà prawidùowo ustawione- postæpuj 
zgodnie z instrukcjà w sekcji "SYNCHRONIZACJA 
WSKAZÓWEK".

Alarm moýe byã ustawiony tylko raz we wczesniej 
wskazanym czasie, w ciàgu nastæpnych 24h. 
�Ustaw koronkæ do pozycji pierwszej.
�Wcisnij przycisk B, aby ustawiã 
wskazówki alarmu. Wskazówki 
poruszajà siæ szybciej, jesli 
przycisk B pozostaje wcisniæty. 
�Wcisnij koronkæ do normalnej 
pozycji, alarm zostaù 
automatycznie zachowany.

Wskazówka godzinowa
i minutowa alarmu
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IXZATRZYMYWANIE ALARMU
Czas dzwonienia alarmu wynosi 20 sekund i po 
tym czasie wyùàcza siæ on automatycznie. W celu 
wyùàczenia alarmu przed upùywem tego czasu 
wciśnij dowolny przycisk. 

KASOWANIE ALARMU
�Wciśnij przycisk B do chwili, kiedy wskazówka 
alarmu zatrzyma siæ  i pokaýe bieýàcy czas. 
�Kiedy ustawienia zostanà zmienione na funkcjæ 
Stopera, alarm zostaje zresetowany

ODTWARZANIE DZWIÆKU ALARMU
Wcisnij i trzymaj przycisk A przez wiæcej niý 2 
sekundy. Dzwiæk alarmu bædzie sùyszalny, kiedy 
przycisk pozostaje wcisniæty.
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UÝYWANIE FUNKCJI STOPERA

�Wcisnij przycisk B, aby przejsã do trybu 
chronografu. Tryb chronografu wskazuje wskazówka 
dnia.  Jesli wskazówka stopera nie zostanie 
zresetowana do ustawienia "0" postæpuj zgodnie z 
instrukcjà w sekcji "SYNCHRONIZACJA 
WSKAZÓWEK".

Ustawienie pozycji "0" 
wszystkich wskazówek

chronografu
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Wskazówka godzinowa
i minutowa chronografu

�W celu wùàczenia/ wyùàczenia chronografu 
wcisnij przycisk A. Czynnosã moýe zostaã 
powtórzona poprzez powtórne wciśniæcie 
przycisku A.  
�W celu wyzerowania funkcji chronografu wcisnij 
przycisk B,  kiedy chronograf jest zatrzymany. 
�W celu zmierzenia miædzyczasu w trybie 
chronografu naleýy wcisnàã przycisk B. Pomiar 
czasu i jego podziaù moýe zostaã powtórzony 
przez wciskanie przycisku B.

Funkcja Stop moýe 
pokazywaã czas  z 
dokùadnoscià 23:59'59''95 z 
1/5 sekundy wyprzedzeniem.

Po 24 h funkcja Stopera 
ulega automatycznemu 
wyùàczeniu.
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ÝYWOTNOSÃ BATERII
�Mechanizm zaopatrzony jest w baterie SR927SW
�Sredni okres ýywotnosci baterii wynosi 5 lat. 
�Kiedy bateria zaczyna siæ wyczerpywaã maùa 
wskazówka sekundowa porusza siæ z przerwami 2-
sekundowymi, zamiast z prawidùowà, 
jednosekundowà czæstotliwościà. Naleýy wówczas 
wymieniã bateriæ tak szybko jak to moýliwe. 
Sygnaù alarmu nie wùàcza siæ, kiedy baterie ulegajà 
wyczerpaniu.

Czasomierz pozostaje dokùadny, nawet, jesli odstæpy 
w ruchu wskazówek sekundowych wynoszà dwie 
sekundy. 
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