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AUTOMAT Z DATĄ 
 
 

 
 
 
Ustawianie czasu i daty 
1. Aby rozpocząć odmierzanie czasu należy przekręcić koronkę zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara 15-20 razy w pozycji 1 lub potrząsnąć zegarkiem kilkanaście razy.  
2. Odciągnij koronkę i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak,  

aby ustawić właściwy czas. 
3. Odciągnij koronkę do pozycji 3; data przesunie się automatycznie.  

Aby ustawić właściwą datę należy przekręcać koronkę pomiędzy pozycją 2 i 3. 
4. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Uwaga: Zegarek z mechanizmem automatycznym pozyskuje energię poprzez ruch Twojego nadgarstka.  
Nie posiada on baterii. Dlatego też jeżeli zegarek nie jest noszony przez kilka kolejnych dni może wyczerpać zasoby 
zgromadzonej energii. Jeżeli Twój zegarek zatrzymał się zaleca się nakręcenie zegarka mechanicznie poprzez przekręcanie 
koronki tak, aby odzyskał potrzebną energię. 
 
Ważne jest dopasowanie zegarka do rozmiaru Twojego nadgarstka. Zbyt luźno zapięty zegarek może mieć ograniczoną zdolność 
automatycznego nakręcania. Całkowicie nakręcony zegarek posiada energię pozwalającą  
na ok. 38 godzin pracy. 
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RETROGRADE Z TARCZĄ CZASU GP00/GP01 
 
Ustawianie czasu i daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 1 i przekręć ją  

zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak,  
aby ustawić właściwą datę. 

2. Odciągnij koronkę do pozycji 3 i przekręć 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak,  
aby ustawić właściwy czas. Wskazówka  
w dolnym okienku wskazująca czas am/pm  
(przed/popołudniowy) automatycznie  
przejdzie się do pozycji „0” o północy. 

3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Ustawianie czasu dla drugiej strefy czasowej: 
1. Ustaw strefę czasową 1 według wskazówek powyżej. 
2. Odciągnij koronkę do pozycji 2 i przekręcaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak,  

aby wskazówka 24-godzinna pokazywała strefę czasową 2. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
RETROGRADE Z TARCZĄ CZASU VD86A 
 
Ustawianie czasu i daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3 i przekręć ją zgodnie z ruchem  

wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwy dzień tygodnia.  
Wskazówka w górnej lewej części tarczy wskazująca dni  
tygodnia automatycznie przejdzie do pozycji „M” (poniedziałek)  
pod koniec tygodnia. 

2. Pozostawiając koronkę na pozycji 3 przekręć ją tak,  
aby ustawić właściwy czas (upewnij się czy ustawiony  
czas jest przed czy popołudniowy). 

3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
4. Odciągnij koronkę do pozycji 2 i przekręcaj ją przeciwnie  

do ruchu wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwą datę. 
5. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
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WIELOFUNKCYJNY TWO EYE 6P25 
 
Ustawianie daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręcaj koronkę przeciwnie do ruchu  

wskazówek zegara tak, aby ustawić właściwą datę. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Ustawianie dnia i czasu: 
1. Aby ustawić czas odciągnij koronkę do pozycji 3.  
2. Przekręcaj koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić wskazówki godzin i minut. Wskazówka 

pokazująca dni tygodnia będzie się poruszała zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Przekręcaj koronkę do 
momentu ustawienia właściwego dnia. 

3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
THREE EYE VX3J 
(1 koronka) 
 
Ustawianie daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem  

wskazówek zegara, aby przesunąć wskazówkę daty. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Ustawianie dnia i czasu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara,  

aby przesunąć wskazówki minut i godzin.  
Wskazówka pokazująca dni tygodnia będzie się poruszała  
zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Przekręcaj  
koronkę do momentu ustawienia właściwego dnia. 

 
Ustawienie 24-godzinnej tarczy: 
24-godzinna wskazówka porusza się zgodnie z ruchem wskazówek godzin i minut. Podczas ustawiania 
czasu upewnij się czy 24-godzinna wskazówka jest ustawiona właściwie. 
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CHRONOGRAF STOPER VD55 (z datą VD57) 
(1 koronka/2 przyciski) 
 
Ustawianie czasu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Ustaw czas poprzez przekręcanie koronki  

zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1,  

aby uruchomić zegarek. 
 
Użycie stopera: 
1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć stoper. 
2. Naciśnij przycisk B aby sprawdzić międzyczas (split time) i wyzerować wskazania stopera. 

 
Ustawianie wskazówki stopera: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić wskazówkę 1/10 sekundy na pozycji „0”. 
3. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazówkę sekund i minut. Wskazówki te poruszają się  

tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
4. Każde naciśnięcie przycisku A lub B spowoduje przejście wskazówki o jedną pozycję do przodu.  

Jeżeli przytrzymamy naciśnięte przyciski A i B jednocześnie, wskazówki zaczną przesuwać się szybciej. 
 

Uwaga: Jeżeli wskazówki stopera funkcjonują nieprawidłowo należy odciągnąć koronkę i nacisnąć równocześnie przycisk A i B na 
minimum 2 sekundy. Po uwolnieniu przycisków, wskazówki stopera: sekundowa  
oraz 1/10 sekundy obrócą się i powrócą do pozycji “0.”  
 
Ustawianie Daty (w wybranych modelach): 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu ustawienia poprawnej daty. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
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CHRONOGRAF STOPER OS20, FS00 
(1 koronka 2 przyciski) 
 
Ustawianie czasu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. Sekundnik chronografu  

powróci na pozycję „0”. Nie dociskaj koronki  
z powrotem do pozycji 1 podczas ruchu wskazówek  
na pozycję „0”, w przeciwnym wypadku pozycja,  
jaką w tym momencie przyjęły wskazówki zostanie  
uznana za nową pozycję „0”. 

2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Ustawianie daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.  
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu ustawienia właściwej daty. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Zerowanie chronografu: 
Ta procedura powinna być przeprowadzana jeżeli sekundnik chronografu nie powraca na pozycję „0”  
w momencie wyzerowywania wskazań chronografu. 
 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji „0”.  
 
Uwaga: Wskazówka porusza się szybciej jeżeli dłużej przytrzymamy przycisk A. 
 
3. Po wyzerowaniu sekundnika zresetuj czas i dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. Nie dociskaj koronki  

z powrotem do pozycji 1 podczas ruchu wskazówek na pozycję „0”, w przeciwnym wypadku pozycja,  
jaką w tym momencie przyjmą wskazówki zostanie uznana za nową pozycję „0”. 

 
Obsługa chronografu: 
Chronograf w tych modelach odmierza czas i wskazuje go od 1/1 sekundy aż do 1 godziny. 
1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć chronograf. 
2. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazania chronografu. 
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CHRONOGRAF STOPER OS10 ( bez daty – OS30) 
(1 koronka 2 przyciski) 
 
Ustawianie czasu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Ustawianie daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręcaj koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek  

zegara do momentu ustawienia w okienku właściwej daty. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
Obsługa chronografu: 
1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć chronograf. 
2. Naciśnij przycisk B aby wyzerować wskazania chronografu. 
 
Ustawianie chronografu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Naciśnij przycisk A aby zresetowac sekundnik chronografu ustawiając go na pozycji „0”. 
3. Naciśnij przycisk B aby zresetować wskazówki minut i godzin. 
4. Ustaw właściwy czas i dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
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ALARM CHRONOGRAF STOPER YM62A 

Ustawianie czasu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 

Ustawianie daty: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręcaj koronkę zgodnie z ruchem  

wskazówek zegara do momentu ustawienia  
w okienku właściwej daty. 

3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 

Użycie stopera: 
1. Naciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć stoper. 
2. Naciśnij przycisk B aby sprawdzić międzyczas (split time) i wyzerować wskazania stopera. 

Użycie alarmu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić czas alarmu, dla szybkiego ustawiania dociśnij i przytrzymaj przycisk B. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
4. Naciśnij przycisk A aby wyłączyć dzwonek alarmu. 
5. Wskazówki alarmu powrócą do normalnej pozycji po wyłączeniu dzwonka alarmu. 
*Jeżeli dzwonek alarmu nie włączył się ustawienia alarmu powinny zostać zresetowane.  
Procedura resetowania alarmu znajduje się poniżej. 

Resetowanie funkcji chronografu i alarmu: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3. Wskazówki sekund i minut chronografu powrócą na pozycję „0”. Wskazówki 

alarmu powrócą do wskazywania właściwego czasu. Jeżeli wskazówki alarmu nie rozpoczęły wskazywania właściwego 
czasu, alarm powinien zostać zresetowany. 

2. Naciśnij przycisk B ( i przytrzymaj dla szybszego ustawiania), aby ustawić wskazówki alarmu  
tak by wskazywały właściwy czas.  

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A na minimum 2 sekundy, aby zresetować wskazówkę minut chronografu. 
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę minut chronografu na pozycji „0’. 
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A na minimum 2 sekundy, aby zresetować sekundnik chronografu.  
6. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę sekund chronografu na pozycji „0”. 
7. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
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ANALOGOWO-CYFROWY ANA-DIGI T205, T206 
(1 koronka / 3 przyciski) 

Ustawianie czasu analogowego: 
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem  

wskazówek zegara, aby ustawić właściwy czas. 
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 

Ustawianie czasu cyfrowego: 
1. Naciśnij przycisk C do momentu wyświetlenia czasu. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, sekundy zaczną migać. 
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić właściwe cyfry. 
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić kolejne cyfry (sekundy, minuty, godziny, 12/24-godzinny tryb). 
5. Kontynuuj kroki 3 i 4 do momentu ustawienia właściwego czasu. 

Ustawianie daty: 
1. Naciśnij przycisk C do momentu wyświetlenia daty. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, data zacznie migać. 
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić właściwe cyfry. 
4. Naciśnij przycisk B aby ustawić kolejne cyfry (miesiąc oraz dzień). 
5. Kontynuuj kroki 3 i 4 do momentu ustawienia właściwej daty. 

Ustawianie alarmu cyfrowego: 
1. Wciśnij przycisk C do momentu pojawienia się funkcji AL. 
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść do trybu ustawiania, godzina zacznie migać. 
3. Wciśnij przycisk A aby nastawić godzinę. 
4. Wciśnij przycisk B aby przejść do ustawiania minut. 
5. Wciśnij przycisk A aby nastawić minuty. 
6. Wciśnij przycisk B aby zachować czas alarmu, cyfry przestaną migać. 
7. Wciśnij przycisk A aby włączyć/wyłączyć (on/off) alarm (w górnym lewym rogu pojawi się ikona pokazująca, że alarm 

jest włączony). 
Uwaga: Dzwonek alarmu musi być włączony aby usłyszeć alarm. Aby włączyć dzwonek alarmu wejdź w tryb czasu, wciśnij A i B 
jednocześnie. W lewym górnym rogu pojawi się ikona.  

Obsługa chronografu: 
1. Naciśnij przycisk C do momentu pokazania się trybu stopera. 
2. Naciśnij przycisk A (start/stop) aby rozpocząć/zakończyć odmierzanie czasu. 
3.  Aby odczytać czas dystansu (Lap), naciśnij przycisk B podczas odmierzania czasu. 
4. Wróć do odmierzanego czasu naciskając ponownie przycisk B. 
5. Naciśnij przycisk B po zatrzymaniu stopera aby go zresetować 00:00:00. 
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MODUŁ FUEL ANA-DIGI (ANALOGOWO-CYFROWY) 

Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk A aby zmieniać format  

wyświetlania czasu 12/24-godzinny. 
2. Naciśnij przycisk B aby zmienić tryb wyświetlania.  

Sekwencja wyświetlania jest następująca: czas,  
kalendarz, sekundy. 

Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. W któregokolwiek trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby wejść w tryb ustawiania. Indeks roku 

zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk B aby zwiększać wartość cyfr. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby uzyskać szybkie zmiany. 
3. Naciśnij przycisk A aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany. 
4. Zmiany następują według sekwencji: rok, miesiąc, data, godziny, minuty. 
5. Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu minut lub 
 jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez co najmniej 30 sekund. 

Uwaga: Podczas ustawiania godziny zegarek znajduje się w 24-godzinnym trybie wyświetlania. 
 
TWO EYE ANA-DIGI FL052T 

Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk A aby zmieniać tryb wyświetlania  

czasu lub kalendarza. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez minimum  

2 sekundy aby wyświetlacze zmieniały się bez przerwy  
z trybu kalendarza na tryb czasu i z powrotem.  
(Aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania czasu należy nacisnąć ponownie przycisk A). 

Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. Z któregokolwiek trybu wyświetlacza naciśnij przycisk B aby wejść w tryb ustawiania. Indeks roku zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk A aby zwiększać wartość cyfr. 
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby szybko 

zwiększać wartość indeksu. 
4. Ustawianie następuje według sekwencji: rok, miesiąc, dzień, 12/24-godzinny format wyświetlania godzin, godziny, 

minuty, sekundy. 
5. Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu sekund. 
6. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez co najmniej 30 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego 

trybu pracy. 

Uwaga: Dzień tygodnia zostanie automatycznie dopasowany do wybranego ustawienia daty. 
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LED WIELOFUNKCYJNY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk A aby wybrać wyświetlacz LED, LED będzie wskazywał czas. 
2. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk A aby wyświetlić datę. 
3. W trybie wyświetlania daty naciśnij przycisk A aby wyświetlić sekundy. 
 
Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B aby wejść w tryb ustawiania. Sekundy zaczną migać. 
2. Naciśnij przycisk A aby zwiększać wartość cyfr. 
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić i wybrać kolejny indeks do zmiany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby uzyskać 

szybkie zmiany. 
4. Zmiany następują według sekwencji: sekundy, minuty, godziny, 12/24-godzinny format wyświetlania godzin, rok, 

miesiąc, data, format miesiąc/dzień czy dzień/miesiąc. 
5.  Zegarek powróci do normalnego trybu wyświetlania czasu po ustawieniu formatu wyświetlania miesiąca i dnia. 
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BIG TIC: Tarcza Zmieniająca Kolor 
Tarcza zmienia kolor po wciśnięciu przycisku. 

Tryb Demo: 
W zegarku można włączyć tryb demo, wtedy kolory tarczy  
zmieniają się, co dwie sekundy. 
1. Aby wyłączyć tryb demo, wciśnij i przytrzymaj  

przycisk przez 2 sekundy. 
2. Aby wrócić do trybu demo, wciśnij i przytrzymaj  

przycisk przez 2 sekundy. 

Zmiana kolorów: 
1. Upewnij się, że zegarek nie jest w trybie demo. 
2. Wciśnij przycisk, aby zobaczyć pierwszy kolor. 
3. Wciśnij przycisk ponownie, aby pokazać następny kolor. 
Jeżeli wolisz zmieniające się kolory, wystarczy wybrać ponownie tryb demo. 

Ustawianie czasu: 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Obracając koronką ustaw właściwy czas. 
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
BIG TIC 
Wyświetlacz pokazuje sekundy od “01” do “60.” 

Ustawianie czasu: 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Obracając koronką ustaw właściwy czas. 
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 
 
SCROLLING TIC / PRZEWIJANY TIC 
Wyświetlacz pokazuje sekundy od “01”  
do “60” w różnych opcjach wyświetlania. 

Ustawianie czasu: 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 
2. Obracając koronką ustaw właściwy czas. 
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1. 

Opcje wyświetlacza: 
Naciskaj przycisk, aby wybierać pomiędzy różnymi opcjami wyświetlania. 
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MODUŁ CZASU ŚWIATOWEGO (World Time Module) 

Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk B aby włączyć EL. 
2. Naciśnij przycisk C aby włączyć/wyłączyć  

dzwonek godzinowy (on/off). 
3. Naciśnij przycisk D aby włączyć/wyłączyć  

(on/off) DST w celu selekcji miast. 
4. Będąc w jakimkolwiek trybie ustawień,  

jeżeli żaden przycisk nie jest użyty przez  
ponad 60 sekund, zegarek przełączy się automatycznie na tryb normalnego wyświetlania czasu. 

Tryb czasu i kalendarza: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. 12/24 godzinny format zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk C, aby wybrać 12 lub 24 godzinny format. 
3. Naciśnij przycisk A, aby wybrać i zmieniać sekundy, minuty, godziny, rok, miesiąc, dzień i miasto. 
4. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. 
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień. 

Tryb Czasu Światowego (World Time) 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb czasu światowego (world time mode). 
2. Naciśnij przycisk C, aby wybierać miasto. 
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć (on/off) DST dla wybranego miasta. 
 

Skrót Miasto Różnica Godzinowa Skrót Miasto Różnica Godzinowa 

MDY 
HNL 
ANC 
LAX 
DEN 
CHI 
NYC 
CCS 
RIO 
-2H 
-1H 

LON 

Midway 
Honolulu 

Anchorage 
Los Angeles 

Denver 
Chicago 

New York 
Caracas 

Rio de Janeiro 
-2H 
-1H 

London 

- 11 godzin 
- 10 godzin 
- 9 godzin 
- 8 godzin 
- 7 godzin 
- 6 godzin 
- 5 godzin 
- 4 godziny 
- 3 godziny 
- 2 godziny 
- 1 godzina 

0 godzin 

PAR 
CAI 

MOW 
DXB 
KHI 
DAC 
BKK 
HKG 
TYO 
SYD 
NOU 
AKL 

Paris 
Cairo 

Moscow 
Dubai 

Karachi 
Dacca 

Bangkok 
Hong Kong 

Tokyo 
Sydney 

Noumea 
Auckland 

+ 1 godzina 
+ 2 godziny 
+ 3 godziny 
+ 4 godziny 
+ 5 godzin 
+ 6 godzin 
+ 7 godzin 
+ 8 godzin 
+ 9 godzin 
+ 10 godzin 
+ 11 godzin 
+ 12 godzin 
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Ustawienia Alarmu (3 alarmy): 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybierać tryb alarmu. 
2. Naciśnij przycisk C, aby przewijać alarmy. 
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć (on/off) alarm. 
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejdź w tryb ustawień. Minuty zaczną migać. 
5. Naciśnij przycisk A, aby wybrać minuty oraz godziny. 
6. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. Alarm będzie 

automatycznie włączony w momencie zmiany ustawienia. 
7. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień. 
 
Tryb Chronografu  
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb chronografu (STW). 
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć chronograf; naciśnij przycisk D, aby zatrzymać chronograf. 
3. Naciśnij przycisk D, aby zresetować chronograf (kiedy jest zatrzymany). 
 
Odliczaniu Dystansu (Lap Counting) 
1. Naciśnij przycisk C, gdy stoper jest wyłączony. (Możesz zapamiętać do 20 wyników). 
2. Naciśnij przycisk D, aby zakończyć mierzenie czasu. 
3. Naciśnij przycisk A, aby przywołać wyniki dystansów (TOT), kiedy informacja jest w pamięci chronografu  

(można przywołać aż do 20 wyników). 
4. Naciśnij przycisk C, aby zobaczyć kolejny wynik; naciśnij przycisk D, aby zobaczyć poprzedni wynik. 
5. Wejdź w normalny tryb chronografu; naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania chronografu. 
 
Odliczanie (Timer) 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb timera. 
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć (start/stop) timer. 
3. Naciśnij przycisk D, aby zresetować timer (kiedy nie odlicza czasu). Timer pokaże same zera zanim ponownie 

wystartuje. 
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać. 
5. Naciśnij przycisk A, aby wybrać sekundy, minuty oraz godziny. 
6. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr; naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. 
7. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień. 
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RETRO CYFROWY 

Tryb czasu: 
1. Naciśnij przycisk C, aby wybrać pomiędzy  

strefami czasowymi T1 i T2. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C,  

aby wybrać ustawienia fabryczne  
wyświetlacza stref czasu. 

3. Naciśnij przycisk A,  
aby włączyć funkcję EL. 

4. Naciśnij przycisk D,  
aby włączyć/wyłączyć (on/off) dzwonek. 
Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić inne funkcje zegarka. 

Ustawianie czasu: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawień. 
2. Naciśnij przycisk B, aby przejść do następnego ustawianego indeksu. 
3. Naciśnij przycisk C lub D, aby zmienić wartość ustawianego indeksu. 
4. Ustawianie przebiega według następującej sekwencji:  
o Auto EL ·  Dzwonek włączony/wyłączony (on/off) ·  Format wyświetlania czasu (12/24- godzinny) · 
o Godziny ·  Minuty · Sekundy · Rok · Format wyświetlania daty (miesiąc-dzień/ dzień-miesiąc) · 
o Miesiąc · Dzień. 

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C lub D, aby przyspieszyć dokonywane zmiany. 
6. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień. 

Ustawianie drugiej strefy czasowej: 
1. Jeżeli strefa czasowa 2 jest ustawieniem fabrycznym wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk A,  

aby włączyć tryb ustawień.  
2. Różnica czasu pomiędzy T1 a T2 może być ustawiona poprzez naciskanie przycisków C/D. 
3. Dostępna maksymalna różnica czasu to +/- 23 godziny. 
4. Naciśnij przycisk A, aby wyłączyć tryb ustawień. 
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty, przez co najmniej 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego 

trybu odmierzania czasu. 

Chronograf (stoper): 
1. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub wyłączyć stoper. 
2. Naciśnij przycisk D, aby zatrzymać (split time) lub wyzerować wskazania stopera. 
3. Ikona CHR pojawi się, gdy zegarek będzie w trybie chronografu. 
4. Ikona CHR będzie migać, jeżeli chronograf będzie włączony (Ikona będzie migać nawet jeżeli zegarek będzie 

pracował w innym trybie). 
5. W stanie zatrzymania chronografu naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb pamięci stopera. 
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Pamięć chronografu: 
1. W trybie pamięci stopera, naciśnij przycisk A, aby wyświetlić kolejny wynik. 
2. Naciśnij przycisk C lub D aby wyjść z trybu pamięci i powrócić do trybu chronografu. 
3. W pamięci można zachować do 10 wyników. Numer wpisu zostanie zastąpiony przez literę „L” jeżeli liczba wpisów 

będzie większa niż 9. 
4. Ostatni wpis zostanie zastąpiony przez najnowszy, podczas gdy pierwsze 9 zapisów pozostanie bez zmian. 
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty w czasie 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu 

odmierzania czasu. 

Tryb odliczania czasu (timer): 
1. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć timer. 
2. Naciśnij przycisk D, aby zresetować wynik odliczania czasu do wcześniej ustawionej wartości. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawień timera. 

Ustawienia timera: 
1. Naciśnij przycisk B, aby wybrać godziny, minuty i sekundy oraz typ odliczania. 
 *Typy odliczania to:  CD-STP (Odliczanie – Stop),  CD-REP (Odliczanie – Powtórne odliczanie), 
 CD-UP (Odliczanie w dół – Odliczanie w górę) 
2. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. 
3. Alarm timera to dwa dzwonki na sekundę. 
4. Alarm timera będzie dzwonił przez 30 sekund w trybie CD-STP. 
5. Jeżeli ustawiona dla timera wartość jest mniejsza niż 1 minuta w trybie CD-REP, alarm timera włączy się na sekundę, 

gdy timer zakończy odliczanie. 
6. Timer zostanie automatycznie zatrzymany jeżeli będzie to setna powtórka w trybie CD-REP. Będzie wtedy dzwonił 

przez 30 sekund. 
7. W trybie CD-UP, timer zostanie automatycznie zatrzymany i zresetowany, gdy osiągnie wartość 23godzin 59minut 

59sekund. Będzie wtedy dzwonił przez 30 sekund. 

Tryb alarmu: 
1. Naciśnij przycisk C, aby przejrzeć dostępne alarmy. 
2. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć alarm. 
3. Naciśnij przycisk B, aby przejść do normalnego trybu odmierzania czasu. 

Ustawianie alarmu: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać godziny i minuty. 
3. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij przycisk D, aby zmniejszyć wartość cyfr. 
4. Naciśnij ponownie przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień alarmu. 
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu 

odmierzania czasu. 
6. Alarm będzie dzwonił przez 30 sekund z częstotliwością 4 dzwonków na sekundę. 
7. Alarm zostanie automatycznie wyłączony po wejściu w tryb ustawień. 
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FUEL CYFROWY 

Normalny wyświetlacz/ Funkcja EL: 
1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb. 
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć EL. EL pozostaje  

włączone przez 3 sekundy. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy,  

aby wejść w tryb ustawiania czasu; podświetlenie  
zacznie migać. 

4. Naciśnij przycisk C lub D, aby włączyć lub wyłączyć  
podświetlenie. 

5. Jeżeli funkcja podświetlenia jest włączona, EL włączy się po naciśnięciu któregokolwiek przycisku i wyłączy się 
automatycznie po 30 sekundach. 

6. Naciśnij przycisk C, aby zmieniać wyświetlacz z T1 na T2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy,  
aby wybrać T1 lub T2 jako stałe ustawienie wyświetlacza. 

7. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk klawiszy. 
8. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund w którymkolwiek trybie pracy zegarka, automatycznie 

powróci on normalnego trybu odmierzania czasu. 

Tryb ustawiania czasu: 
1. Podczas gdy wyświetlany jest T1 naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania czasu; 

podświetlenie tarczy zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu ustawiania czasu. 
3. Naciśnij przycisk C lub D, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek, ustawić 12/24 godziny, godziny, minuty, sekundy,  

rok, tryb wyświetlania daty (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc). 
4. W trybie miesiąc/dzień naciśnij przycisk A, aby wybrać miesiąc lub dzień; następnie naciśnij przycisk C lub D,  

aby ustawić właściwy miesiąc/dzień. 
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawiania. 
6. Podczas gdy wyświetlany jest T2, naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania T2 

(Offset Mode). 
7. Naciśnij przycisk C/D, aby ustawić różnicę czasu pomiędzy T1 i T2; różnica nie może być większa niż +/ - 23 

godziny. 
8. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień. 

Chronograf (stoper): 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb chronografu. 
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub zatrzymać chronograf. Ikona stopera będzie migać we wszystkich trybach pracy 

zegarka, jeżeli chronograf będzie włączony. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez 2 sekundy, aby wyzerować wskazania chronografu. 
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Zapamiętywanie wyników: 
1. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu (może on zapamiętać do 10 wyników). Indeks „L” pojawi się jeżeli 

jest więcej niż 9 zapamiętanych wyników. Ostatni wpis zostanie zastąpiony przez najnowszy, podczas gdy pierwsze  
9 zapisów pozostanie bez zmian. 

2. Naciśnij przycisk B, aby przeglądać zapamiętane wyniki. 
3. Naciśnij przycisk B, aby zobaczyć następny wynik. 
4. Naciśnij przycisk C lub D, aby wyjść z trybu pamięci i przejść z powrotem do trybu chronografu. 
 
Ustawianie timera: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawienia timera. Typ timera zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk C/D, aby wybrać typ timera: CD STP (odliczanie, stop), CD REP (odliczanie, powtórne odliczanie), 

CD UP (odliczanie w dół, odliczanie w górę). 
3. Naciśnij przycisk A, aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnej ustawianej wartości.  
4. Kontynuuj dla godzin, minut i sekund. 
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawiania. 
 
Odliczanie w dół/ w górę: 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb timera. 
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć/wyłączyć timer. 
3. Ikona klepsydry będzie się świecić, jeżeli czas jest odliczany (w dół). Alarm timera będzie dzwonił 30 sekund  

w normalnym trybie odliczania. 
4. Ikona klepsydry z strzałką w górę zaświeci się, gdy timer będzie odliczał w górę. 
5. Ikona klepsydry ze strzałką wokół górnej części klepsydry zaświeci się jeżeli timer będzie odliczał w dół i 

automatycznie powtórzy odliczania. Alarm timera zadzwoni przez jedną sekundę za każdym razem, gdy osiągnięte 
zostanie zero. 

6. Naciśnij przycisk D, gdy timer jest zatrzymany, aby zresetować wskazania timera i powrócić do ustawionych 
wartości. 

 
Alarm (4 alarmy): 
1. Naciśnij przycisk A, aby wybrać tryb alarmu. 
2. Naciśnij przycisk C, aby wybrać alarm. 
3. Naciśnij przycisk D, aby włączyć lub wyłączyć alarm. 
 
Ustawianie alarmu: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Godziny zaczną migać. 
2. Naciśnij przycisk C/D aby wybrać właściwe wartości. 
3. Naciśnij przycisk A, aby zapamiętać ustawienie godzin i przejść do ustawiania minut. 
4. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień. 
5. Alarm zostanie automatycznie wyłączony, jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w ustawieniu godzin lub minut. 
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FUEL SPORT CYFROWY 
 
Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić miesiąc/datę. 
3. Naciśnij przycisk C, aby włączyć funkcję EL. 
4. Naciśnij przycisk D, aby wyświetlić ustawiony czas alarmu. 
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D oraz naciśnij przycisk B,  

aby włączyć lub wyłączyć alarm. 
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D oraz naciśnij przycisk A,  

aby wyłączyć lub włączyć dzwonek godzinny. 
 
Uwaga: Dni tygodnia włączą się, gdy dzwonek godzinny zostanie włączony. 
 
Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. Naciśnij przycisk A trzykrotnie, aby wejść w tryb ustawiania czasu. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować sekundy. 
3. Naciśnij przycisk D, aby wybrać i zmienić minuty, godziny, datę, miesiąc i dzień. 
4. Naciśnij przycisk B, aby wybrać właściwą cyfrę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zmieniać wartości szybciej. 
5. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień. 
 
Uwaga: Format wyświetlania godzin (12/24 godziny) może być wybrany podczas ustawiania godzin. 
 
Chronograf (stoper): 
1. Naciśnij przycisk A raz, aby wejść do trybu chronografu. „SU”, „FR” i „SA” zapalą się. 
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć lub zatrzymać chronograf. 
3. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu, aby odczytać czas pośredni (split time). 
4. Naciśnij ponownie przycisk D, aby powrócić do trybu stopera. 
5. Naciśnij przycisk D, aby zakończyć odmierzanie czasu. 
6. Naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania stopera. 
 
Ustawianie alarmu: 
1. Naciśnij przycisk A dwukrotnie, aby włączyć tryb ustawień alarmu. „MO” zacznie się świecić. 
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać godziny lub minuty. 
3. Naciśnij przycisk B, aby zwiększać wartość cyfr; naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby szybciej zmieniać wartość cyfr. 
4. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień. 
5. Jeżeli alarm jest włączony będzie dzwonił przez minutę. 
6. Naciśnij przycisk B, aby włączyć 5 minutowy tryb drzemki. 
7. Naciśnij przycisk C aby wyłączyć dzwonek alarmu. 
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DOT MATRIX CYFROWY: 
 
 

 
 
 
Tryb wyświetlania czasu: 
1. Naciśnij przycisk D, aby zmienić tryb wyświetlacza (do dyspozycji jest 11 różnych motywów wyświetlacza). 
2. W jakimkolwiek trybie lub ustawieniach, jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez dłużej niż 30 sekund,  

zegarek powróci do normalnego trybu pracy i wybranego wyświetlacza. 
 
Ustawienie czasu: 
1. W jakimkolwiek trybie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk C, aby wejść w tryb ustawiania; godziny 

zaczną migać. 
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać właściwe wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby dokonać szybkich zmian. 
3. Naciśnij przycisk C, aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnej wartości. 
4. Kontynuuj dla minut, sekund, roku, miesiąca i daty. Automatycznie wyjdziesz z trybu ustawień po ustawieniu daty, 

powrócisz do normalnego trybu wyświetlania czasu. 
5. Dzień tygodnia zostanie automatycznie dopasowany do wybranych ustawień po wyjściu z trybu ustawień. 
 
Ustawienia wiadomości: 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień wiadomości, można to zrobić  

w normalnym trybie wyświetlacza z wiadomością lub z wiadomością i ikoną; pierwszy znak zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk D, aby wybrać znak. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby dokonać szybkich zmian. 
3. Naciśnij przycisk C, aby zatwierdzić wybrany znak i wybrać następny (można wybrać do 50 znaków wliczając spacje). 
4. Naciśnij przycisk A aby skasować znak znajdujący się przed kursorem. Naciśnij przycisk A, aby skasować całą 

wiadomość. 
5. Naciśnij przycisk B, aby wstawić znak przed kursor. 
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zachować wiadomość i wyjść z trybu ustawień. 
 
Uwaga: Dostępne znaki to A-Z, 0-9 i „!?@” 
 
Ustawianie ikon: 
W normalnym trybie wyświetlacza z wiadomością i ikoną, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmienić ikonę. 
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MECHANIZM LED 

Tryb wyświetlania czasu: 
1. LED jest wyłączony w normalnym trybie wyświetlania czasu. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić czas przez trzy sekundy.  

Górna kropka wskazuje czas przedpołudniowy (AM).  
Dolna kropka wskazuje czas popołudniowy (PM). 

3. Naciśnij przycisk C, aby wyświetlić kalendarz przez trzy sekundy. 
4. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu 

wyświetlania czasu, zapamiętując dotychczasowe ustawienia. 

Ustawianie czasu: 
1. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić czas, następnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania czasu. 
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić godziny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby szybko ustawić właściwą godzinę. 
3. Naciśnij przycisk C, aby ustawić minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przyspieszyć ustawianie. 
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień; albo zachowaj automatycznie ustawienia i wyjdź  

nie używając żadnego przycisku przez minimum 3 sekundy. 

Ustawianie kalendarza: 
1. Naciśnij przycisk C, aby wyświetlić datę, następnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawiania. 
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić miesiące. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby ustawić szybciej właściwy miesiąc. 
3. Naciśnij przycisk C, aby ustawić datę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybciej ustawić właściwą datę. 
4. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień; albo zachowaj automatycznie ustawienia i wyjdź nie używając 

żadnego przycisku przez minimum 3 sekundy. 
 
DAMSKI FUEL CYFROWY 

Normalny tryb pracy: 
1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb wyświetlacza.  

Sekwencja wyświetlacza to: czas, kalendarz, sekundy. 
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć funkcję EL i przełączać  

między 12/24 godzinnym formatem godzin. 

Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. W jakimkolwiek trybie pracy zegarka, naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby włączyć tryb ustawień. Rok zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk A, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby zwiększać szybciej 

wybrane wartości. 
3. Naciśnij przycisk B, aby zapamiętać ustawienia i przejść do ustawiania następnej wartości. 
4. Sekwencja ustawiania to: rok, miesiąc, data, godzina, minuta. 
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu 

wyświetlania czasu. 

Uwaga: Podczas ustawiania godzin, cyfry są wyświetlane w trybie 24 - godzinnym. 
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BASIC MĘSKI CYFROWY 

Normalny tryb wyświetlacza: 
1. Naciśnij przycisk A, aby włączyć funkcję EL. 
2. Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb wyświetlacza.  

Sekwencja wyświetlania to: czas, kalendarz, sekundy. 
3. Naciśnij przycisk C, aby przełączać tryb wyświetlania  

12 lub 24 – godzinny. 

Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. W jakimkolwiek trybie pracy zegarka, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby włączyć tryb ustawień. Rok zacznie 

migać. 
2. Naciśnij przycisk B, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby zwiększać szybciej 

wybrane wartości. 
3. Naciśnij przycisk C, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości. 
4. Sekwencja ustawiania to: rok, miesiąc, data, godzina, minuta. 
5. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu 

wyświetlania czasu. 

Uwaga: Podczas ustawiania godzin, cyfry są wyświetlane w trybie 24 - godzinnym. 
 
BASIC FUEL DAMSKI CYFROWY 

Normalny tryb wyświetlacza: 
1. Naciśnij przycisk A, aby wyświetlić kalendarz  

na 1 sekundę. Wyświetlacz automatycznie powróci  
do wyświetlania czasu. 

2. Naciśnij przycisk A dwukrotnie, aby zmienić  
tryb wyświetlacza. Sekwencja wyświetlania to:  
czas, kalendarz, sekundy. 

3. Naciśnij przycisk B, aby nieprzerwanie przełączać wyświetlanie czasu i kalendarza. 

Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk B dwukrotnie i przytrzymaj, aby włączyć tryb ustawień.  

Czas i kalendarz zaczną migać. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić miesiąc. 
3. Naciśnij przycisk A, aby zwiększyć ustawiane wartości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby zwiększać szybciej 

wybrane wartości. 
4. Naciśnij przycisk B, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości. 
5. Sekwencja ustawiania to: miesiąc, data, godzina, minuta. 
6. Zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlacza po ustawieniu minut. 
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MY TIME YOUR TIME – MÓJ CZAS, TWÓJ CZAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. W normalnym trybie pracy wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk C przez 2 sekundy, aby wejść w tryb 

ustawień, strefa czasu T1 lub T2 zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk B, aby wybrać właściwe wartości, naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby dokonać szybkich zmian. 
a. Podczas ustawiania strefy czasowej T1, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmienić godziny, minuty, rok, miesiąc i dzień 

(dzień tygodnia zostanie automatycznie ustawiony).  
b. Podczas ustawiania strefy czasowej T2, naciśnij przycisk C, aby wybrać i zmieniać godziny i minuty (kalendarz 

zostanie ustawiony automatycznie). 
3. Naciśnij przycisk C, aby wyjść z trybu ustawień. 
 
Uwaga:  
1. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 60 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania 

czasu. 
2. T1 i T2 są wyświetlane tylko w trybie ustawiania czasu, nie zostaną wyświetlone w normalnym trybie pracy. 
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10 HALF DIGIT CYFROWY FL145, FL186 
 
Normalny tryb wyświetlacza: 
1. Naciśnij przycisk A, aby zmienić tryb. 
2. Naciśnij przycisk B, aby włączyć funkcję EL. 
3. Naciśnij przycisk C, aby przełączyć format  

wyświetlania na 12 lub 24 – godzinny. 
4. Naciśnij przycisk D, aby wyłączyć dźwięk alarmu. 
 
Ustawianie czasu i kalendarza: 
1. W normalnym trybie wyświetlacza, trzykrotnie naciśnij przycisk A, aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać. 
2. Naciśnij przycisk C, aby wyzerować sekundy. 
3. Naciśnij przycisk D, aby zapamiętać ustawienia i przejść do następnej wartości. 
4. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybciej zwiększać wartość 

cyfr. Naciśnij przycisk D, aby ustawić kolejne wartości. 
5. Sekwencja ustawiania to: sekundy, godziny, minuty, miesiąc, data, dzień tygodnia. 
6. Naciśnij przycisk A, aby wyjść z trybu ustawień. 
 
Ustawianie alarmu: 
1. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu alarmu (AL). 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przetestować dźwięk alarmu. 
3. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub wyłączyć dzwonek/alarm. 
4. Naciśnij przycisk D, aby wejść w tryb ustawień; godziny zaczną migać. 
5. Naciśnij przycisk C, aby zwiększyć wartość cyfr, naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby szybko zwiększyć wartość cyfr. 
6. Naciśnij przycisk D, aby ustawić godziny i minuty. 
7. Zegarek automatycznie zakończy pracę w trybie ustawienia, gdy zostaną ustawione minuty. 
 
Tryb chronografu (stopera): 
1. Naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu chronografu (ST). 
2. Naciśnij przycisk C, aby włączyć lub zatrzymać chronograf. 
3. Naciśnij przycisk D aby zresetować wskazania chronografu po jego zatrzymaniu. 
 
Split Time (międzyczas): 
1. Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu. 
2. Naciśnij przycisk D ponownie, aby powrócić do trybu chronografu. 
3. Naciśnij przycisk C, aby zakończyć odmierzanie czasu. 
4. Naciśnij przycisk D, aby wyzerować wskazania chronografu. 
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MECHANIZM OLED  
 
Aby aktywować wygaszony wyświetlacz należy nacisnąć: 
• przycisk D – aktywowanie wyświetlania godziny z animacją 
• przycisk A – aktywowanie wyświetlania samej godziny i daty 
Gdy wyświetlacz jest aktywny można rozpocząć poruszanie się  
po menu.  
Brak aktywności przez 6 sekund powoduje ponowne wygaszenie 
wyświetlacza.  
 
Nawigacja  
Aktywne ikonki menu zostaną podświetlone.  
 

 

 
 
 
TIME/DATE MENU 
1. Naciśnij przycisk A w dowolnym trybie ( poza trybem ustawiania) aby 

wyświetlić czas przez 3 sekundy. Naciśnij przycisk D gdy wyświetlacz jest 
wygaszony aby wyświetlić czas z animacją.  

2. Naciśnij przycisk A ponownie w ciągu 3 sekund aby wyświetlić datę. Data 
będzie się wyświetlać przez 3 sekundy.  

 
USTAWIENIA CZASU/DATY  
1. W trybie TIME/DATE naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez 2 sekundy: 

godzina będzie migać.  
2. Naciśnij przycisk B żeby cofnąć godzinę a przycisk C aby przesunąć do przodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B  

lub C aby przyspieszyć zmianę.  
3. Naciśnij przycisk D aby ustawić godzinę i przejść do ustawiania minut. Sekwencja ustawiania: godzina, minuty, 

sekundy, dzień, miesiąc, rok.  
4. Kiedy rok zostanie ustawiony, wszystko zostanie zachowane i wyświetlacz powróci do trybu podstawowego 

(TIME/DATE). W każdym momencie ustawiania można nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy  
aby zachować ustawienia i powrócić do trybu TIME / DATE.  

5. Brak aktywności przez 7 sekund powoduje zachowanie dotychczasowych ustawień i wygaszenie wyświetlacza.  
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CZAS ŚWIATOWY   
Menu czasu światowego (WORLD TIME MENU) wyświetla ustawienie strefy 
czasowej oraz strefę czasową na mapie. Przełącznik DST znajdujący się  
w lewym dolnym rogu wyświetlacza wskaże czy Daylight Savings Time 
(ustawienia czasu letniego) jest włączony czy wyłączony.  
 
Ustawienie strefy czasowej 
1. W trybie WORLD TIME przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy 

przycisk D. Strefa czasowa zacznie migać.  
2. Naciśnij przycisk B aby cofnąć a przycisk C aby przesunąć do przodu ustawienie strefy czasowej.  
3. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B lub C aby przyspieszyć zmianę.  
4. Przyciśnij przycisk A aby ustawić DST on/off. 
5. Przyciśnij przycisk D aby zachować zmiany i wrócić do trybu TIME/DATE. Czas może wymagać dopasowania  

do strefy czasowej.  
 

 
 
Ustawienia kalendarza  
Kalendarz pokazuje dzisiejszą datę.  
Kalendarz można przeszukiwać po miesiącach.  
Datę można ustawić tylko w trybie TIME/DATE.  
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Przeszukiwanie kalendarza: 
1. W trybie CALENDAR przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk D – miesiąc zacznie migać. 
2. Naciśnij przycisk B aby cofnąć lub przycisk C aby przesunąć do przodu miesiąc. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B 

lub C aby przyspieszyć zmianę.  
3. Naciśnij przycisk D aby zakończyć przeszukiwanie i powrócić do aktualnej daty w kalendarzu.  
 
 
Tryb ANIMATIONS 
Moduł OLED pozwala użytkownikowi wybrać wyświetlaną animację.  
Wybierz RANDOM aby animację wyświetlać losowo.  
Aby wyświetlać wybraną animację przyciśnij przycisk D  
kiedy wyświetlacz jest wygaszony. 

 
 
 
 

Wybór animacji 
1. W trybie ANIMATIONS przyciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy  

przycisk D; nazwa animacji zacznie migać.  
2. Naciśnij przycisk B lub C aby przewijać dostępne animacje.  
3. Przyciśnij przycisk D aby wybrać i ustawić animację.  

Wybrana animacja zostanie wyświetlona raz następnie wyświetlacz wyłączy się.  
 
 
 
Wskaźnik zużycia baterii 
Kiedy bateria ma niski poziom energii pokaże się 
ikonka „Low Baterry” ( niski poziom baterii). 
„Change Batt” (zmień baterię) zostanie 
wyświetlone w górnym menu.  
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CHRONOGRAF Z DATĄ OS62 
 
Ustawienie czasu / dnia 
Ustaw koronkę w pozycji 3.  
Przekręcając koronką ustaw 
odpowiedni czas.  
Ustaw koronkę ponownie  
w pozycji 1. 
 
 
 
Ustawienie daty 
Ustaw koronkę w pozycji 2.  
Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby ustawić odpowiednią datę w okienku.  
Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.  
 
Obsługa chronografu  
Naciśnij przycisk B aby wejść w tryb chronografu.  
Naciśnij przycisk A aby włączyć lub wyłączyć chronograf.  
Naciśnij przycisk B aby zresetować.  
 
UWAGA: Aktualny pomiar pojawi się na wskazówce 1/20 sekundy w momencie zatrzymania pracy chronografu przyciskiem A.  
 
Zerowanie chronografu  
Ta procedura powinna zostać wykonana gdy wskazówka chronografu i wskazówka 1/20 sekundy nie powraca na pozycję 
„0” w momencie zresetowania chronografu.  
Ustaw koronkę w pozycji 3.  
Naciśnij przycisk A aby ustawić wskazówkę sekundy w pozycji „0”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby przyspieszyć 
poruszanie się wskazówki. 
Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy w pozycji „0”.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk B  
aby przyspieszyć poruszanie się wskazówki. 
Gdy wskazówki zostały wyzerowane, zresetuj czas do pozycji „0”. 
Naciśnij przycisk B aby sprawdzić czy wskazówki powróciły do pozycji „0”.  
 
UWAGA: Nie ustawiaj koronki ponownie w pozycji 1 zanim wskazówka sekundowa chronografu oraz wskazówka 1/20 sekundy 
nie powróci do pozycji „0”. Nie zastosowanie się do powyższej uwagi spowoduje rozpoznanie pozycji wskazówek jako nowej 
pozycji „0”.  
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CYFROWY M753  
 
 
 
Podstawowe wyświetlanie czasu  
Naciśnij przycisk A aby zmienić tryb ( 5 trybów). 
Naciśnij przycisk C – miesiąc / data zacznie migać. 
Naciśnij przycisk D aby podświetlić. 
 
Ustawienie czasu i kalendarza  
W trybie podstawowym naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy 
przycisk B aby wejść w tryb ustawień. Sekundy zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby zresetować sekundy do 0.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do dalszych ustawień  
Naciśnij przycisk C aby ustawić pożądaną wartość. 
Sekwencja ustawień : sekundy, godzina, minuty, miesiąc, data, dzień tygodnia, format 12/24 h. 
Naciśnij przycisk B aby zakończyć i powrócić do trybu podstawowego.  
 
Ustawienia drugiej strefy czasowej  
W trybie podstawowym naciśnij czterokrotnie przycisk A aby przejść do drugiej strefy czasowej.  
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby przejść do ustawień. Godziny zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby godzinę przesuwać do przodu.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do ustawienia minut.  
Naciśnij przycisk C aby ustawić minuty.  
Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.  
 
Tryb alarmu  
W trybie podstawowym naciśnij dwukrotnie przycisk A aby przejść do ustawień alarmu.  
Naciśnij przycisk C aby włączyć lub wyłączyć alarm ( sygnał dźwiękowy).  
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby wejść do ustawień. Godziny zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu godzinę.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić. Minuty zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu minuty.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić. Naciśnij przycisk C aby przejść ustawień alarmu drugiej strefy czasowej.  
Naciśnij ponownie przycisk A .Godziny zaczną migać. 
Powtórz kroki 4-7.  
Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.  



 

29 

Tryb chronografu  
W trybie podstawowym naciśnij przycisk A aby przejść do trybu chronografu (SP). 
Naciśnij przycisk C włączyć / wyłączyć chronograf.  
Naciśnij przycisk B aby zresetować.  
 
Mierzenie okrążeń 
Podczas pracy chronografu naciśnij przycisk B. 
Naciśnij ponownie przycisk B aby włączyć / wyłączyć drugie okrążenie.  
Naciśnij przycisk C aby zakończyć synchronizację.  
Naciśnij przycisk B aby zresetować.  
 
UWAGA: Poniżej 30 minut wyświetlacz będzie pokazywał minuty , sekundy, 1/10 sekundy i 1/100 sekundy.  
Po 30 minutach wyświetlacz będzie pokazywał godziny, minuty, sekundy.  
 
Funkcja odliczania  
W trybie podstawowym naciśnij trzykrotnie przycisk A aby przejść do trybu odliczania.  
Naciśnij przycisk C aby włączyć / wyłączyć timer.  
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby wejść do ustawień timera. Godziny zaczną migać.  
Naciśnij przycisk C aby przesunąć do przodu godzinę.  
Naciśnij przycisk A aby potwierdzić i przejść do następnych ustawień. 
Sekwencja ustawiania : godzina, minuty, sekundy.  
Naciśnij przycisk B aby wyjść z ustawień.  
 
UWAGA: Przez ostatnie 10 sekund alarm będzie wydawał 1 dźwięk raz na 1 sekundę. Kiedy dojdzie do 0 będzie wydawał  
3 dźwięki na 1 sekundę przez 10 sekund. Wyłączenie dźwięku następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku.  
 
 
 
 



 

30 

Środki ostrożności – Tabela wodoszczelności: 
 

Oznaczenie Używanie zegarka w wodzie 

Głębokość 
Znak na 
kopercie 

Lekki deszcz, 
zachlapania, pot, itp. 

Kąpiel, itp. Pływanie, itp. 

Nurkowanie 
swobodne  

(Bez 
akwalungu) 

Charakterystyka 
wodoszczelności 

- - N I E  N I E  N I E  N I E  
Brak wodoszczelności,  
należy unikać kontaktu  

z wodą. 

WODO- 
SZCZELNOŚĆ 

30m (3 bar) 
3 ATM T A K  N I E  N I E  N I E  Zwykły codzienny 

kontakt z wodą. 

WODO- 
SZCZELNOŚĆ 

50m (5 bar) 
5 ATM T A K  T A K  N I E  N I E  

Można się kąpać,  
lecz nie wolno  

pływać i nurkować. 

WODO- 
SZCZELNOŚĆ 

100m-200m 
(10bar-20bar) 

10 ATM- 
20 ATM 

T A K  T A K  T A K  T A K  

Odpowiedni  
do nurkowania 
swobodnego  

(bez akwalungu) 

Koronka powinna być zawsze w normalnym położeniu. Całkowicie dociśnięta i dokręcona.  

 
 




