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CHARAKTERYSTYKA:  
1 - wskazówka godzinowa  

2 - wskazówka minutowa  

3 - wskazówka sekundowa  

4 – wskazówka kalendarza 

5 - wskaźnik dnia tygodnia  

6 - wskaźnik fazy księżyca 

7 - wskaźnik daty  

 

Przycisk A – na godzinie 4 – zmiana daty  

UWAGA: nie należy wciskać przycisku A podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty,  

tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu 

zegarka. 

 

Przycisk B – na godzinie 2 – zmiana tygodnia kalendarzowego 

UWAGA: nie należy wciskać przycisku B podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia 

kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 

mechanizmu zegarka. 

 

 

POŁOŻENIE KORONKI:  
I. Koronka nie wyciągnięta - położenie neutralne  

II. Koronka wyciągnięta - ustawianie fazy księżyca, daty, dnia tygodnia 

 

 

UWAGA:  
NIE NALEŻY PRZESTAWIAĆ DATOWNIKA PODCZAS GDY ZEGAREK JEST W TZW. FAZIE 

ZMIANY DATY, TJ.: OD GODZINY 21:00 DO GODZINY 3:00, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ 

USZKODZENIE MECHANIZMU ZEGARKA.  
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SEKWENCJA USTAWIENIA FAZY KSIĘŻYCA, DATY, DNIA TYGODNIA I 

GODZINY:  
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji II.  

2. Ustawianie wskaźnika fazy księżyca: 

Należy kręcić koronką przesuwając wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia pełnej fazy 

księżyca.  

3. Ustawianie dnia tygodnia: 

Nie ma funkcji szybkiej zmiany dnia tygodnia. Aby ustawić prawidłowy dzień, należy kręcić koronką 

do tyłu   i do przodu  (  01:00am / 10:00pm/  01:00am /  10:00pm /

 01:00am …) aż do momentu pojawienia się dnia tygodnia poprzedniej pełnej fazy księżyca. 

4. Ustawianie daty: 

Należy kręcić koronką aż do momentu ustawienia godziny 6:00 (przed południem). 

Za pomocą przycisku A należy ustawić datę ostatniej pełnej fazy księżyca. 

Następnie kręcąc koronką należy przesuwać wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia 

aktualnej daty. 

Nie wykonywać tych czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do 

godziny 3:00. 

5. Ustawianie czasu: 

Przesuwać koronką aż do momentu ustawienia aktualnej godziny (pamiętając o 24-godzinnym cyklu 

godzinowym!). 

6. Ustawianie tygodnia kalendarzowego: 

Za pomocą przycisku B, ustawić bieżący tydzień kalendarzowy (nie wykonywać tej czynności,  

gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek). 

7. Wcisnąć koronkę do pozycji I.  

 

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY DATY: 
Należy wciskać przycisk A, aż do momentu ustawienia bieżącej daty. 

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty,  

tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00. 

 
 

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY TYGODNIA KALENDARZOWEGO: 
Należy wciskać przycisk B, aż do momentu ustawienia bieżącego tygodnia kalendarzowego. 

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia 

kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek. 

 

DATY PEŁNEJ FAZY KSIĘŻYCA 
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