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Ustawianie czasu (Rys. 4)
1. Wyciàgnij koronkæ do drugiej pozycji tak, aby 
wskazówka sekundowa zatrzymaùa siæ w pozycji 
ZERO.
2. Przekræã koronkæ i ustaw godzinowà oraz 
minutowà wskazówkæ.
3. Kiedy koronka  jest wciskana do normalnej pozycji, 
maùa wskazówka sekundowa zaczyna poruszaã siæ.

Ustawianie daty (Rys. 4)
1. Wyciàgnij koronkæ do pierwszej pozycji.
2. Przekræã koronkæ w lewo i ustaw datæ.
3. Po ustawieniu daty, wciśnij koronkæ do normalnej 
pozycji.

Używanie chronografu
Ten chronograf jest w stanie mierzyã i pokazywaã 
czas z dokùadno cià do 1/20 sekundy, maksymalnie ś
do 59 minut i 59 sekund. 
�Powracajàca  wskazówka�  chronografu pracuje 
ciàgle przez 60 sekund po starcie, nastæpnie 
zatrzymuje siæ w pozycji ZERO.

Mierzenie czasu za pomocà chronografu:
1. Wci nij  przycisk �B�, aby  zmieniã  zegarek w tryb ś
stopera. Wskazówka sekundnika zatrzyma siæ na 
pozycji ZERO i zmieni siæ w �powracajàcà 
wskazówkæ� chronografu (1/20 sekundy).
2. Chronograf mo e byã uruchomiony i zatrzymanyż
za pomocà przycisku �A�. �Powracajàca wskazówka� 
chronografu (1/20 sekundy) zatrzymuje siæ w  pozycji  
ZERO w 60 sekund po starcie. !UWAGA: Jeśli data zostanie zmieniona miædzy 

21:00 a 01:00 rano, to data może nie zmieniã siæ 
na nastæpny dzień.
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W momencie wci niæcia  przycisku �A�  chronograf  ś
zatrzymuje siæ, a �powracajàca wskazówka� (1/20 
sekundy) przesuwa siæ szybko, aby pokazaã wynik 
pomiaru czasu.
3. Naci niæcie przycisku B  resetuje chronograf, po ś � �
czym wszystkie wskazówki wracajà na ich pozycje 
ZERO.

RESET STOPODMIERZANIE CZASU
�A� �A�

�A��B� �B�

UWAGA:  Ruch powracajàcej wskazówki   � �
chronografu jest pokazowy. Rzeczywisty pomiar 
czasu przez powracajàcà wskazówkæ  bædzie � �
pokazany po wci niæciu przycisku STOP.ś

!

Resetowanie chronografu
Ta procedura powinna byã wykonywana, kiedy 
sekundowa wskazówka chronografu i �powracajàca 
wskazówka  chronografu (1/20 sekundy) nie wrócà �
na pozycjæ ZERO, po wci niæciu przycisku RESET ś
chronografu lub po wymianie baterii. 
1. Wyciàgnij koronkæ do drugiej pozycji.
2. Wci nij przycisk A , aby ustawiã sekundowà ś � �
wskazówkæ chronografu na pozycji ZERO. 
3. Wci nij przycisk B , aby ustawiã �powracajàcà ś � �
wskazówkæ  chronografu (1/20 sekundy) na pozycji �
ZERO. Wskazówki stopera mo na szybko przesunàã ż
przez staùe naciskanie przycisku .�A� lub �B�
4. Gdy wskazówki zostaùy wyzerowane, wci nij ś
koronkæ do normalnej pozycji.
5. Wci nij przycisk aby sprawdziã, czy wskazówki ś  �B� 
chronografu sà zresetowane do pozycji ZERO.




