
MADE IN JAPAN 
 

Instrukcja dla mechanizmu Miyota 

Kaliber: 6S11/21 

Funkcje: chronograf,  odmierzanie czasu do 59 minut i 59 sekund 

Bateria: SR927SW 
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D) Reset chronografu (m.in. po wymianie baterii) 
 
 

A) Ustawianie czasu 

1. Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji. 

2. Kręć koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poruszać 

wskazówkami (godzinową i minutową) i ustawić aktualny czas. 

3. Po ustawieniu aktualnej godziny, wciśnij koronkę z powrotem do normalnej 

pozycji. 
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B) Ustawianie daty 

1. Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji. 

2. Kręć koronką przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić datę. 
* Jeżeli data jest ustawiana w przedziale godzinowym ok. 21:00 a 01:00, data może nie zmienić się 

prawidłowo kolejnego dnia. 

1. Po ustawieniu daty, wciśnij koronkę z powrotem do normalnej pozycji. 

 
C) Użytkowanie chronografu 

Chronograf może mierzyć i pokazywać czas maksymalnie do 59 minut i 59 sekund. 

 
Mierzenie czasu przy użyciu stopera 
1. Naciśnij przycisk " A ", aby rozpocząć pomiar. 

2. Pomiar chronografu może być wznowiony lub zatrzymany przy każdym naciśnięciu przycisku "A„. 

3. Naciśnij przycisk "B", aby zresetować chronograf. Obie wskazówki chronografu powrócą po pozycji 

zerowej. 

D) Reset chronografu (m.in. po wymianie baterii) 
Ta procedura powinna być zastosowana kiedy wskazówka sekundowa chronografu nie powraca 

dokładnie do pozycji zerowej. 

 
1. Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji. 

2. Naciśnij przycisk "A" raz, aby ustawić wskazówkę sekundową chronografu w pozycji zerowej. 

* Wskazówka chronografu może być przesuwana dynamicznie poprzez ciągłe naciskanie 

przycisku "A". 

3. Kiedy wskazówki są ustawione w pozycji zerowej, zresetuj czas i wciśnij koronkę z powrotem do 

normalnej pozycji. 
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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. 


