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WAŻNE INFORMACJE!
• W czasie zanurzenia zegarka w wodzie lub kiedy jest mokry nie należy używać przycisków, koronki i lunety 

oraz nie należy nastawiać godziny. Po kąpieli w słonej wodzie należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą 
kopertę zegarka i bransoletę.

• Nie używać zegarka w gorącej wannie lub saunie. Połączenie wysokiej temperatury z wodą może być przy-
czyną utraty wodoszczelności.

• Nie przesuwać wskazówek oraz daty wstecz. Nastawianie zegarka nie powinno się odbywać w momencie 
położenia wskazówek między 8:00 wieczorem a 03:00 rano. W tym czasie trybiki kół zębatych są zbyt 
blisko siebie i każda zmiana może spowodować uszkodzenie zegarka.

• Koronka powinna być zawsze w normalnym położeniu.
• Całkowicie dociśnięta i zakręcona.
• Nie należy narażać zegarka na zmiany temperatury (np. silne nagrzanie słońcem i gwałtowne ochłodzenie 

w wodzie).

Głębokość WODOSZCZELNOŚĆ 5 
ATM (50 M)

WODOSZCZELNOŚĆ
10 ATM (100 M)

Oznaczenie koperty 5 ATM 10 ATM

Lekkie zachlapania wodą,
mycie rąk, pot, lekki deszcz itp.

TAK TAK

Kąpiel, itp. TAK TAK

Pływanie, itd. TAK TAK

Nurkowanie swobodne
(bez akwalungu)

NIE TAK

Charakterystyka wodoszczelności Odpowiedni do pływania 
lecz nie nadaje się do 
nurkowania

Odpowiedni do nur-
kowania swobodnego 
(bez akwalungu), nie 
wyczynowego
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Zegarek z datownikiem VX42/VX12

USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu
3. wskazówek zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcać koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu 
      wskazówek zegarka aż data zmieni się na aktualny dzień.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1. 

Zegarek z datownikiem typu Day/Date VX43

USTAWIANIE DNIA
Podczas gdy koronka znajduje się w pozycji 2, przekręcić ją
w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić dzień na dzień poprzedni.

USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu 
      wskazówek zegarka do momentu ustawienia aktualnego dnia.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

Mechanizm Automatyczny 8215
Zegarek z mechanizmem automatycznym ma zdolność
samoczynnego napędzania się dzięki ruchom Twojego
nadgarstka. W pełni naładowany, Twój zegarek posiada
rezerwę mocy na ok. 40 godzin pracy. Jeżeli zegarek
nie był noszony przez ponad 40 godzin, zaleca się 
wykonanie kilkudziesięciu ruchów nadgarstkiem, 
w celu przywrócenia właściwej rezerwy mocy.
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„NAŁADOWANIE” ZEGARKA

Gdy koronka znajduje się w pozycji 1, przekręć ją 15-20 razy i porusz zegarkiem kilka razy, 
mechanizm rozpocznie pracę. Po około 40-42 godzinach pracy zegarek będzie wymagał 
ponownego „naładowania”.

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Przekręć koronkę aby ustawić wskazówki godzin i minut.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegarka aby ustawić datę.
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

Zegarek Big Date IM50
USTAWIANIE DATY (Pierwsza cyfra)
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym  
     do ruchu wskazówek zegarka i ustawić datę.

USTAWIANIE DATY (Druga cyfra)
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek 
     zegarka i ustawić datę na dzień poprzedni.

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka 
     ustawiając czas, aż data wskoczy na aktualny dzień.
3. Ustawić właściwą godzinę.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

Zegarek 3 Hand z funkcją EL 6N30/OU30
FUNKCJA EL
Przycisk EL (włącznik podświetlenia) mieści się nad 
koronką.Jedno naciśnięcie uaktywnia funkcję 
oświetlenia tarczy przez 3 sekundy.
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Zegarek 2 Eye Day/Date Chronograf VX36
(1 koronka)

USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka 
      i ustawić wskazówkę daty.
3.  Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

USTAWIANIE DATY I CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Przekręcić koronkę w kierunku ruchu wskazówek zegarka i ustawić 

godzinę oraz minuty.
      Wskazówka pokazująca dni tygodnia również będzie kręcić się ze 
      wskazówkami godzinową i minutową. Nastawiać aż do aktualnego dnia.

ZEGAREK Z PODWÓJNYM CZASEM K62/132
USTAWIANIE CZASU
1. Wciśnij przyciski aby ruszyć wskazówki.
2. Ustaw właściwy czas.
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Zegarek Chronograf OS60 (1 koronka/2 przyciski)

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3. Wskazówka sekundowa 
       i wskazówka 1/20 sekundy chronografu powrócą 
       do położenia zerowego. Nie wciskać koronki do normalnego 
       położenia, gdy wskazówki wracają do położenia zerowego, 
       gdyż położenie wskazówek w momencie wciśnięcia 
       koronki zostanie uznane za nowe położenie zerowe.
2. Przekręcić koronkę w celu ustawienia aktualnej godziny.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

USTAWIANIE DATY
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcić koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka dopóki aktualna data nie pojawi 

się w okienku datownika.
4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

NASTAWIANIE POZYCJI ZERO CHRONOGRAFU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3. Wskazówka sekundowa i wskazówka 1/20 sekundy chronografupowrócą do 

położenia zerowego. Nie wciskać koronki do normalnego położenia, gdy wskazówki wracają do położenia zerowego, 
gdyż położenie wskazówek w momencie wciśnięcia koronki zostanie uznane za nowe położenie zerowe.

2. Wcisnąć przycisk (A) w celu ustawienia wskazówki sekundowej chronografu na 12:00 (pozycja zero). Każde 
przyciśnięcie przycisku (A) powoduje przesunięcie wskazówki sekundowej chronografu o jedno położenie. 
Przytrzymanie przycisku (A) ponad 2 sekundy powoduje ciągłe przesuwanie wskazówki sekundowej.

3. Wcisnąć przycisk (B) aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy chronografu na 12:00 (pozycja zero). Każde 
przyciśnięcie przycisku (A) powoduje przesunięcie wskazówki 1/20 sekundy o jedno położenie. Przytrzymanie 
przycisku (A) ponad 2 sekundy powoduje ciągłe przesuwanie wskazówki 1/20 sekundy.

4. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.
5. Wcisnąć przycisk (B) aby ustawić wszystkie wskazówki chronografu w pozycji zero.

OBSŁUGA CHRONOGRAFU (STOPERA)
1. Wcisnąć przycisk A (START/STOP) aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Wcisnąć przycisk B w celu wyzerowania stopera.
3. Chociaż wskazówka 1/20 sekundy zatrzymuje się po upływie 30 sekund od uruchomienia stopera, zegarek 
       w dalszym ciągu odmierza czas. Dokładny upływ czasu jest pokazany po zatrzymaniu stopera przyciskiem A.
4. Po wciśnięciu przycisku B stoper zostanie wyzerowany, a wskazówka 1/20 sekundy przejdzie na tryb 

odmierzania sekund.
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Chronograph Stopwatch OS10 (bez datownika OS30) 
(1 koronka , 2 przyciski) 

USTAWIENIA CZASU 
1.  Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2.  Przesuń koronkę aby ustawić pożądany czas.
3.  Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1. 

USTAWIENIA DATY
1.  Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2.  Przesuń koronkę aby ustawić pożądaną datę w okienku datownika.
3.  Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1.

CHRONOGRAF 
1.  Naciśnij przycisk A aby włączyć / wyłączyć chronograf. 
2.  Naciśnij przycisk B aby zresetować chronograf. 

REGULACJA CHRONOGRAFU
1.  Odciągnij koronkę do pozycji 3. 
2.  Naciśnij przycisk A aby zresetować wskazówkę sekundnika (second hand) 
3.  Naciśnij przycisk B aby zresetować wskazówki minuty i godziny (minute hand, hour hand). 
4.  Zresetuj zegarek do aktualnego czasu i ustaw koronkę ponownie w pozycji 1. 
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Zegarek Chronograf VD54
(1 koronka/2 przyciski)

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Ustawić czas kręcąc koronką.
3. Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

USTAWIANIE TARCZY 24-GODZINNEJ
Wskazówka 24-godzinna współpracuje
ze wskazówkami godzinową i minutową.
Przed ustawianiem godziny należy upewnić się,
że wskazówka 24-godzinna jest ustawiona poprawnie.

KORZYSTANIE ZE STOPERA
Należy sprawdzić, czy wskazówki minutowa i sekundowa znajdują się w położeniu “0”. Jeżeli nie, należy 
wykonać czynności regulacji wskazówek stopera. Przycisk (A) uruchamia/zatrzymuje stoper (START/STOP). 
Przycisk (B) kontroluje “SPLIT TIME” (międzyczas) oraz zeruje stoper.

REGULACJA WSKAZÓWEK STOPERA
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2.
2. Wcisnąć przycisk (A) lub (B) w celu nastawienia wskazówek minutowej oraz sekundowej w pozycji “0”.
3. Każde przyciśnięcie przycisku (A) lub (B), (A – do przodu, B – do tyłu) powoduje jednorazowe przesunięcie 

wskazówek w kierunku ruchu wskazówek zegarka lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegarka. Wskazówki przesuwają się szybko jeśli przyciski są wciśnięte.

UWAGA: jeżeli wskazówki stopera poruszają się niewłaściwie, należy wcisnąć przyciski A i B jednocześnie na 
ponad 2 sekundy. Po zwolnieniu przycisków wskazówka sekundowa stopera obróci się w kierunku przeciwnym 
do wskazówek zegarka i powróci do położenia początkowego.
4.   Wcisnąć koronkę z powrotem do pozycji 1.

7
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CHRONOGRAF ISA 8161 /202
( 1 koronka, 2 przyciski) 

USTAWIENIE CZASU 
1.Ustaw koronkę w pozycji 3. 
2.Ustaw czas przekręcając koronką. 
3.Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1. 

USTAWIENIE DATY 
1.Ustaw koronkę w pozycji 2. 
2.Ustaw datę przekręcając koronką. 
3.Ustaw koronkę ponownie w pozycji 1. 

PONOWNE USTAWIENIE CHRONOGRAFU 
(PO ZMIANIE BATERII LUB W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ PRACY) 
1.Naciśnij równocześnie przycisk A i B. 
2.Naciśnij przycisk B aby wyzerować minuty. 
3.Naciśnij przycisk A aby wyzerować sekundy. 
4.Aby wyjść naciśnij jednocześnie przycisk A i B.

POMIAR CZASU SKUMULOWANEGO
1.Naciśnij przycisk A aby rozpocząć. 
2.Naciśnij przycisk A aby zatrzymać. 
3.Naciśnij przycisk B aby wyzerować. 

POMIAR MIĘDZYCZASÓW
1.Naciśnij przycisk A aby rozpocząć.
2.Naciśnij przycisk B aby przerwać pomiar i zmierzyć międzyczas. 
3.Naciśnij przycisk B aby uruchomić pomiar ponownie.
4.Naciśnij przycisk A aby zatrzymać. 
5.Naciśnij przycisk B aby wyzerować.
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Zegarek 2 Hand Mirror (Lustro) LCD

FUNKCJA LUSTRA
Lustro LCD ma 3 podstawowe widoki: Widok Pełne Lustro, Widok Otwarty oraz Widok Duże Sekundy. 
(Jak na rysunkach). Widoki te mogą być uruchamiane poprzez wielokrotne wciskanie przycisku (B). 
Widoki zmieniają się w różnej kolejności, więc czasami widok może zmienić się na ten nieoczekiwany. 
Bez paniki! Chaos, którego doświadczasz, jest kontrolowany.

FUNKCJA EL
EL (włącznik światła) przycisk (A), jedno naciśnięcie uaktywnia funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sekundy.
UWAGA: funkcja ta nie będzie widoczna w momencie włączenia Widoku Pełnego Lustra oraz Widoku Dużych 
Sekund. Funkcji oświetlenia można używać w czasie Widoku Otwartego.
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Rozmieszczenie Przycisków dla Cyfrowych Modułów BD3000/3001

ALARM wersja BD3000

WPROWADZENIE

Instrukcja ta jest logicznym odzwierciedleniem cyfrowego modułu. Funkcje DUAL TIME, ALARM, CHRONOGRAF 
oraz TIMER są wyjaśnione w kolejności pojawiania się w module. Dlatego prawie wszystkie ustawienia 
instrukcji przypadają pod sekcję OPTIONS / opcje. Każdy tryb operacji jest szczegółowo wyjaśniony, jednakże 
w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić pewne unikalne rozwiązania zawarte w module.

LIGHT-UP EL (FUNKCJA EL – WŁĄCZ OŚWIETLENIE)
Wciskając (C) przycisk EL (włącz oświetlenie) uaktywniasz funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sek. Wciśnij 
i przytrzymaj przycisk EL przez 2 sek. a wtedy włączy się 
funkcja AUTO EL, która umożliwia włączenie oświetlenia 
EL każdym przyciskiem. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie 
wciśnij i przytrzymaj przycisk (C) EL przez 2 sekundy.

DUAL TIME (PODWÓJNY CZAS)
Nastaw 2 różne strefy czasowe i swobodnie poruszaj się
między nimi używając przycisku (A) w trybie TIME.
W strefie T2 nie ma ustawienia 24-godzinnego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y p
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ALARM

Alarm-week (alarm tygodniowy) jest codziennym przypominaniem od poniedziałku do niedzieli.
Alarmy 1 oraz 2 mogą być użyte raz lub powtarzać przypomnienie.
One Time Reminder – Jednorazowe Przypomnienie:
Aby użyć alarmu jako jednorazowe przypomnienie ustaw w odpowiednich 
polach niezbędne dane, takie jak: godzinę, dzień oraz miesiąc.
Repeat Daily Reminder – Powtarzanie Codziennego Przypominania:
Aby użyć alarm codziennie o tej samej porze, wpisz tylko godzinę 
w odpowiednie pole, zostawiając pola dnia i miesiąca puste (--). 
Alarm będzie powtarzać się codziennie o tej samej porze.
Repeat Date Reminder – Powtarzanie Miesięcznego Przypominania:
Aby użyć alarmu co miesiąc tego samego dnia, wpisz tylko datę oraz godzinę 
w odpowiednie pola, zostawiając pole miesiąca puste (--). Alarm będzie dzwonić 
tego samego dnia i o tej samej godzinie co miesiąc.
Alarm włącza się automatycznie po nastawieniu. Aby przerwać dzwonienie 
w trakcie trwania alarmu wystarczy nacisnąć dowolny przycisk.
Alarm on/off:
Wciskaj (B) do momentu aktywacji ikonki Alarmu.
1. Potwierdź ustawienie Alarmu przyciskiem (A).
2. Włącz Alarm “on/off” przyciskiem (D), pojawi się słowo “on”.
3. Ponownie wciśnij (D) aby wyłączyć Alarm “off”, na wyświetlaczu pojawi się (--).

CHRONOGRAF - STOPER
Stoper odmierza czas od 1/100 sek. do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund oraz 99 1/100 sek. 
Po przekroczeniu tego pułapu, stoper będzie nadal odmierzać czas jednakże, licznik godzinowy wróci do pozycji “0”. 
Tryb stopera będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu (B), aż do momentu 
aktywacji ikonki Chrono.

ODMIERZANIE CZASU START/STOP
1. Aby rozpocząć odmierzanie czasu wciśnij (D).
2. Aby zatrzymać stoper wciśnij (D). Po jego zatrzymaniu możesz ponownie 
       włączyć odmierzanie czasu wciskając (D) lub wyzerować stoper “0:00:00:00” 
       przez wciśnięcie przycisku (E).

TIMER – ODLICZANIE
Moduł ten posiada tryb odliczania w 3 czasach: 3 min, 5 min oraz 10 min.
Dodatkowo posiada jedną WOLNĄ przestrzeń dla użytkownika w celu ustawienia
indywidualnego czasu odliczania. Timer odmierzy czas z dokładnością do 1 sek.
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Możesz nastawić odliczanie w przedziale od 5 sekund
do 9 godzin, 59 minut i 59 sekund. Po osiągnięciu “0”
timer wyzeruje się i automatycznie rozpocznie ponowne
odliczanie, zapamiętując ilość powtórzeń odliczonego
czasu (aż do 99 powtórzeń). Każde odliczanie czasu,
Timer będzie powtarzał przez 14-1godzin zanim się
5 zatrzyma i wyzeruje automatycznie.
1. Aby włączyć odliczanie czasu, wciśnij (D).
2. Aby zatrzymać odliczanie czasu, wciśnij (D).
       Po zatrzymaniu Timera możesz ponownie go włączyć
       wciskając znowu (D) lub go wyzerować, wracając do
       początkowej wartości poprzez przycisk (E).

OPTIONS MODE – OPCJE TRYBÓW
Moduł ten posiada dodatkowy tryb, w którym wszystkie jego ustawienia
mogą być uporządkowane podobnie jak w TV lub VCR. Tryb OPTIONS
będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu (B), do momentu aktywacji
ikonki opcje.
1. W trybie OPTIONS wciśnij (D) aby przeglądać menu w górę, i (E) w dół.
2. Wciśnij (A) aby wybrać podświetloną pozycję z menu. Operację tę można
       powtarzać w trybie OPTIONS. Jeżeli w którymkolwiek momencie będziesz
       chciał powrócić do poprzedniego menu, wciśnij (B). Po wciśnięciu przycisku
       (B) i przytrzymaniu go przez 3 sekundy wyjdziesz z trybu OPTIONS prosto do trybu TIME.

NASTAWIANIE GODZINY/DATY
1. Wciśnij (B) aż do aktywacji ikonki opcje. Wciskając (D) lub (E) podświetl
       “Tm/Dt”, potwierdź przyciskiem (A). Zaświeci się ikonka Time 1, 2. (patrz Rys. 1)
2.   Wciśnij (D) lub (E) w celu podświetlenia jednej z dwóch opcji Time 1 lub 2,
       “Tm1 lub Tm2” i potwierdź przyciskiem (A). W zależności, który tryb czasu
       wybrałeś jedna z ikonek Time 1, 2 zaświeci się.
3.   Standardowe ustawienie czasu na wyświetlaczu pokazuje SEKUNDY podczas 
       ustawienia w “T1” oraz MINUTY w “T2”. Aby wyzerować sekundy do “00” 
       wciśnij (D). Potwierdź przyciskiem (A) i ustaw MINUTY.
4. Wciśnij (D) w celu dodania “+” minut lub (E) w celu odjęcia “-” minut. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw GODZINĘ.
5. Wciśnij (D) w celu dodania “+” godziny lub (E) w celu odjęcia “-” godziny. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw MIESIĄC.
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6. Wciśnij (D) w celu dodania “+” miesiąca lub (E) w celu odjęcia “-” miesiąca. Przyciskiem (A) potwierdź 
       i ustaw DATĘ.
7. Wciśnij (D) w celu dodania “+” dnia lub (E) w celu 
       odjęcia “-” dnia. Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw ROK. (patrz Rys.2)
8. Wciśnij (D) w celu dodania “+” roku lub (E) w celu odjęcia “-” 
        roku. Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw tryb 12/24 GODZINNY.
9. Wciskając (D) lub (E) podświetl jedną z dwóch opcji 
      12 lub 24 godzinną, “12H lub 24H” oraz potwierdź 
      przyciskiem (A). (patrz Rys.3) W tym momencie 
      pojawią się ponownie migające sekundy i będziesz 
      mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając 
      (B) wyjść (EXIT) i powrócić do “Tm1,Tm2” menu. 
      Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.
PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz 
przycisk (B) podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane 
w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

CHIME - DZWONEK
Przy włączonym dzwonku “on” Twój zegarek DIESEL będzie dzwonić raz 
o pełnej godzinie. Sygnał będzie również towarzyszył zmianom funkcji, a z wyższym 
tonem dzwonka sygnalizuje tryb zegarka TIME.
1.   Aby włączyć dzwonek “on/off” wciśnij (B) do momentu aktywacji trybu OPTIONS. 
       Wciskając (D) lub (E) podświetl “Alarms” i potwierdź (A).
2.   Wciśnij (D) lub (E) podświetlając “Chime” (dzwonek) i potwierdź (A). 
       Aktywacja ikonki dzwonka oznacza, że dzwonek jest włączony. (patrz Rys.1)
3.   Po ponownym wciśnięciu (A) dzwonek zostanie wyłączony.

NASTAWIANIE ALARMU
1.   Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. 
       Wciskając (D) lub (E) podświetl “Alarms” oraz potwierdź (A). (patrz Rys.2) 
       Ikonka Alarm W, 1, 2 zacznie się świecić.
2.   Wciśnij (D) lub (E) i podświetl Alarm Weekday, 1 lub 2, “Al-wk, Al-1 lub Al-2” 
       i potwierdź przyciskiem (A). W zależności co wybrałeś, ikonka Alarm W, 
      1 lub 2 zacznie się świecić.

ALARM- WEEK, “AL-wk” - ALARM TYGODNIOWY
1.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” minut lub (E) w celu odjęcia “-” minut. 
Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw GODZINĘ.
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2. Wciśnij (D) w celu dodania “+” godziny lub (E) w celu odjęcia “-”
       godziny. Przyciskiem (A) potwierdź pożądaną godzinę alarmu.
       W tym momencie ponownie pojawią się migające minuty
       i będziesz mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając
       (B) wyjść (EXIT) i powrócić do “Al-wk, Al-1 lub Al-2 lub Chime” menu.
       Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.

PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B)
podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną
zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

ALARM 1, 2, “AL-1, AL-2”
1.   Wciśnij (D) lub (E) i podświetl Alarm 1 lub 2, “AL-1 lub AL-2” i następnie
       potwierdź przyciskiem (A). W zależności co wybrałeś, ikonka Alarm 1, 2 zaświeci się.
2.   Standardowy widok Alarmu 1, 2 pojawi się ze świecącymi minutami.
       Wciśnij (D) w celu dodania “+” minut lub (E) w celu odjęcia “-” minut.
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw GODZINĘ.
3.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” godziny lub (E) w celu odjęcia “-” godziny.
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw MIESIĄC.
4.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” miesiąca lub (E) w celu odjęcia “-” miesiąca.
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw DATĘ.
5.   Wciskając (D) “+” dzień, (E) “-” dzień. Przyciskiem (A) potwierdź pożądaną
       datę. W tym momencie ponownie pojawią się migające minuty i będziesz
       mógł zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając (B) wyjść (EXIT)
       i powrócić do “Al-wk, Al-1, Al-2 lub Chime” menu. Ponownie wciskając (B)
       powrócisz do menu OPTIONS.

PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) podczas powyższej operacji, ustawienia 
których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

TIMER - ODLICZANIE
1.   Aby nastawić FREE TIMER, wciśnij (B) i aktywuj tryb OPTIONS. Wciśnij (D)
       lub (E) podświetlając “Timer” i potwierdź przyciskiem (A). Ikonka Timera
       zacznie się świecić.
2.   Na wyświetlaczu pojawi się widok Timera ze świecącymi SEKUNDAMI.
       Wciśnij (D) w celu dodania “+” sekund lub (E) w celu odjęcia “-” sekund.
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw MINUTY.
3.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” minut lub (E) w celu odjęcia “-” minut.
       Przyciskiem (A) potwierdź i ustaw GODZINĘ.
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4. Wciśnij (D) w celu dodania “+” godziny lub (E) w celu odjęcia “-” godziny. Przyciskiem (A) potwierdź 
pożądaną godzinę. W tym momencie pojawią się ponownie migające sekundy i będziesz mógł zmienić 
ewentualne ustawienia lub wciskając (B) wyjść (EXIT) i powrócić do menu OPTIONS.

PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) podczas powyższej operacji, ustawienia 
których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

VIEWS, “VIEWS” - OPCJE WIDOKÓW
Moduł ten posiada 5 różnych opcji widoków, z których
jeden można wybrać na wyświetlaczu. Raz ustawiony
pozostanie w pamięci trybu zegarka, aż do ponownego
zresetowania.

BASIC VIEW – WIDOK PODSTAWOWY
Jest to standardowy widok modułu. Widoczny jest czas
z sekundami, dniem tygodnia oraz datą.

DATE/TIME, “Dt/Tm” - DATA/GODZINA
W tej opcji pokazany jest miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia i rok oraz aktualna godzina.

TIME1/TIME2, “T1/T2” - 2 STREFY CZASOWE
W tej opcji pokazane są obie strefy czasowe jednocześnie
z wyszczególnieniem strefy T2 którą można zmienić
wciskając (A) w trybie TIME.

TIME ONLY, “Tm” - TYLKO CZAS
Właściwością tej opcji jest pokazanie dużej godziny, minut
oraz sekund. Przyciskiem (D) można łatwo przejść
do opcji Dt/Tm. Widok zmieni się tylko podczas wciśniętego
przycisku (D) – puszczony, powróci do opcji zegarka TIME.

USTAWIANIE WIDOKÓW
1.   Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj (D) lub (E) i podświetl hasło “Views”, następnie
       potwierdź przyciskiem (A).
2.   Używając (D) lub (E) podświetl żądany widok, potwierdź go przyciskiem (A) i wróć do OPTIONS menu.
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TIPS, “Tips” - RADY
Moduł ten cechują dobre rady “Tips for successful living” (Wskazówki na pomyślne życie). Rady są dostępne 
po wciśnięciu (E) w trybie TIME. Rada przewinie się 2 razy zanim powróci do trybu TIME. Kilkukrotnym 
przyciskaniem (E) szybko przejrzysz rady przerywając aktualnie przewijaną radę. Standardowym ustawieniem 
modułów jest Random “Rndm” (Przypadkowy) ale również są 2 inne ustawienia: All oraz Top 10.

RANDOM TIPS, “Rndm” - PRZYPADKOWE RADY
Użyj przycisku (E) w trybie TIME i nastaw przypadkowe wybieranie różnych rad z listy.

ALL TIPS, “All” - WSZYSTKIE RADY
Użyj przycisku (E) w trybie TIME i ustaw rady w porządku numerycznym z listy.

TOP 10 TIPS, “Top10” - LISTA 10 NAJLEPSZYCH RAD
To ustawienie pozwala wybrać 10 Twoich najlepszych rad oraz robić ich selekcję z tej listy po uprzednim 
ustawieniu ich przyciskiem (E) w trybie TIME.

USTAWIANIE RAD
1.   Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Używając (D)
       lub (E) podświetl hasło “Tips” i potwierdź przyciskiem (A). (Patrz Rys.1)
2.   Używając (D) lub (E) podświetl hasło ALL, Random lub Top 10, “All,
       Rndm lub Top 10” oraz potwierdź to przyciskiem (A).

USTAWIANIE TOP 10, “Top10”
1. Widok Top 10 pokaże się na wyświetlaczu ze świecącym pierwszym
       podkreśleniem. (Patrz Rys.2)
2.   Wciskając (D) przejdziesz się do następnej “next” rady, natomiast
       używając (E) wybierzesz poprzednią radę.
3.   Przyciskiem (A) potwierdź wybór i przejdź do następnego ustawienia rady.
       Operację powtarzaj, aż ustawisz 10 radę. W tym momencie pierwsza rada,
       którą ustawiłeś, pojawi się mrugając na wyświetlaczu i będziesz mógł
       przejść przez swoje ustawienia i ewentualnie je pozmieniać lub wciskając (B)
       wyjść (EXIT) i powrócić do “All, Rndm lub Top10” menu.
       Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.
PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) podczas
powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane w pamięci 
i nastąpi powrót do trybu TIME.
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WORLD WERSJA BD3001

WPROWADZENIE

Instrukcja ta jest logicznym odzwierciedleniem cyfrowego modułu. Funkcje DUAL TIME, WORLD TIME oraz 
CHRONOGRAF są wyjaśnione w kolejności pojawiania się w module. Dlatego prawie wszystkie instrukcje 
ustawień przypadają w sekcji OPTIONS / opcje. Każdy tryb operacji jest szczegółowo wyjaśniony, jednak 
w pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić pewne unikalne rozwiązania zawarte w module.

LIGHT-UP EL (FUNKCJA EL – WŁĄCZ OŚWIETLENIE)
Wciskając (C) przycisk EL (włącz oświetlenie) uaktywniasz funkcję oświetlenia tarczy przez 3 sek. 
Wciśnij i przytrzymaj przycisk EL przez 2 sek. Wtedy włączy się funkcja AUTO EL, która umożliwia włączenie 
oświetlenia EL każdym przyciskiem. 
Aby wyłączyć tę funkcję wciśnij i przytrzymaj przycisk (C) EL przez 2 sek.

DUAL TIME – PODWÓJNY CZAS
Nastaw 2 różne strefy czasowe i swobodnie poruszaj się między nimi
używając przycisku (A) w trybie TIME. W strefie T2 nie ma
ustawienia 24-godzinnego.

WORLD TIME – CZAS ŚWIATOWY
Moduł ten posiada bazę danych poszczególnych stref czasowych
28 miast, automatycznie obliczanych na podstawie aktualnego czasu Time 1.
Będąc w trybie WORLD TIME można szybko przejść do drugiej strefy
czasowej Time 2. Wszystkie miasta mają pełną pisownię nazwy,
3 literowy kod lotniczy oraz lokalny dzień i datę. Tryb WORLD TIME
jest dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu (B) do momentu aktywacji
ikonki WORLD.
1. Będąc w trybie WORLD TIME wciśnij (D) aby przeszukać miasta do przodu 
       lub (E) do tyłu. UWAGA: lista miast jest ułożona w porządku stref czasowych 
       od wschodu do zachodu. Dzień tygodnia, data oraz godzina każdego z miast 
       automatycznie będzie zaktualizowana w momencie przeglądania. 
       W momencie znalezienia żądanego miasta pełna pisownia nazwy zostanie 
       przewinięta 2 razy i zatrzyma się na 3-literowym skrócie lotniczym. 
       Miasto wyświetlone jako ostatnie w momencie wyjścia z trybu 
       WORLD TIME poprzez wciśnięcie (B), będzie wyświetlało się za każdym 
       razem kiedy wejdziesz do trybu WORLD TIME. W celu wyboru innego miasta 
       po prostu użyj (D) lub (E) w sposób, jak wyjaśniono powyżej.
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1. SZYBKIE USTAWIANIE (DRUGIEGO CZASU) TIME 2: będąc w trybie WORLD, po wybraniu pożądanego 
miasta na wyświetlaczu, wciśnij (A). Automatycznie ustawi się aktualny TIME 2 z bazy danych.

CHRONOGRAF - STOPER
Stoper odmierza czas od 1/100 sek. do 9 godzin, 59 minut, 59 sekund 
oraz 99 1/100 sek. Po przekroczeniu tego pułapu, stoper będzie nadal 
odmierzać czas jednakże, licznik godzinowy wróci do pozycji “0”. 
Tryb stopera będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu (B), 
aż do momentu aktywacji ikonki Chrono.
1.   Aby rozpocząć odmierzanie czasu wciśnij (D).
2.   Aby zatrzymać stoper wciśnij (D). Po jego zatrzymaniu możesz 
       ponownie włączyć odmierzanie czasu wciskając (D) lub wyzerować 
       stoper “0:00:00:00” naciskając (E).

OPTIONS MODE – OPCJE TRYBÓW
Moduł ten posiada dodatkowy tryb, w którym wszystkie jego ustawienia 
mogą być uporządkowane podobnie jak w telewizorze.
1.   Tryb OPTIONS będzie dostępny po kilkukrotnym wciśnięciu (B), 
       do momentu aktywacji ikonki opcje.
2.   W trybie OPTIONS wciśnij (D) aby przeglądać menu w górę, i (E) w dół. 
       Wciśnij (A) i wybierz podświetloną pozycję z menu. Operację tę można 
       powtarzać w trybie OPTIONS.Jeżeli w którymkolwiek momencie 
       będziesz chciał powrócić do poprzedniego menu, wciśnij (B). 
       Po wciśnięciu przycisku (B) i przytrzymaniu przez 3 sekundy wyjdziesz 
       z trybu OPTIONS prosto do trybu TIME.

USTAWIANIE CZASU/DATY
Time 1 – Pierwszy Czas
1.   Wciśnij (B) aby aktywować ikonkę OPTIONS. Użyj (D) lub (E) 
       podświetlając “Tm/Dt” i potwierdź przyciskiem (A). Zaświeci się ikonka 
        Time 1,2 (patrz Rys.1). Wciśnij (D) lub (E) aby podświetlić Time 1,        
       “Tm1” i potwierdź przyciskiem (A). Ikonka Time 1 zacznie się świecić.
2.   Wyświetlacz podpowie Ci czy wybrać “HOME?” miasto. (patrz Rys. 2) 
       Powinno być to miasto z Twoją aktualną strefą czasową, aby funkcja 
       WORLD TIME odpowiednio przeliczała zmianę stref czasowych. 
       Użyj (D) aby przeglądać miasta do przodu lub (E) do tyłu. 
       Wciśnij (A) wybierając odpowiednie miasto i ustaw DST 
       (Daylight Savings Time – Wyrównanie Zmiany Czasu z Zimowego na Letni).
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3. Używając przycisków (D) lub (E) wybierz czas zimowy lub letni 
       “Wntr lub Sumr” pozwalający modułowi wyrównywać zmianę czasu. 
       W czasie aktywacji DST, “Twoje” miasto “home” w trybie WORLD pokaże 
       czas bez DST, jednakże inne miasta odzwierciedlają różnice DST. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i wybierz ustawianie SEKUND.
4.   Na wyświetlaczu standardowym widokiem jest czas z pokazanymi 
       świecącymi SEKUNDAMI. Wciśnij (D) aby zresetować sekundy do “00”. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i wybierz ustawianie MINUT.
5.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” minut lub (E) w celu odjęcia “-” minut. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania GODZINY.
6.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” godziny lub (E) w celu odjęcia “-” godziny. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania MIESIĄCA.
7.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” miesiąca lub (E) w celu odjęcia “-” miesiąca. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawiania DATY.
8.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” dnia lub (E) w celu odjęcia “-” dnia. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawienia ROKU. (patrz Rys.3)
9.   Wciśnij (D) w celu dodania “+” roku lub (E) w celu odjęcia “-” roku. 
       Przyciskiem (A) potwierdź i przejdź do ustawienia trybu 12/24 GODZINNY. (patrz Rys.4)
10. Wciskając (D) lub (E) podświetl jedną z dwóch opcji 12 lub 24 godzinną, “12H lub 24H” oraz potwierdź 
przyciskiem (A). W tym momencie pojawią się ponownie migające sekundy i będziesz 
mógł ponownie zmienić ewentualne ustawienia lub wciskając (B) wyjść (EXIT) 
i powrócić do “Tm1,Tm2” menu. Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.
PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) 
podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną zapisane 
w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

Time 2 – Drugi Czas
1.   Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj (D) lub (E) 
       do podświetlenia “Tm/Dt” i potwierdź (A). Ikonka Time 1,2 zacznie świecić.
2.   Wciskając (D) lub (E) podświetl Time 2, “Tm2” i potwierdź (A). 
       Ikonka Time 2 zacznie świecić.
3.   Wciskając (D) dodasz “+” minuty, wciskając (E) odejmiesz “-” minuty. 
       Potwierdź (A) i ustaw HOUR godzinę.
4.   Wciskając (D) dodasz “+” godzinę, wciskając (E) odejmiesz “-” godzinę. 
       Potwierdź (A) i ustaw MONTH miesiąc.
5.   Wciskając (D) dodasz “+” miesiąc, wciskając (E) odejmiesz “-” miesiąc . 
       Potwierdź (A) i ustaw DATE datę.
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6. Wciskając (D) dodasz “+” datę, wciskając (E) odejmiesz “-” datę. Potwierdź (A) i ustaw YEAR rok.
7.   Wciskając (D) dodasz “+” rok, wciskając (E) odejmiesz “-” rok. Potwierdź (A) i ustaw tryb 12/24 godzinny.
8.   Wciskając (D) lub (E) podświetl 12 lub 24 godzinny tryb, “12H lub 24H” i potwierdź (A). W tym momencie 
       pojawią się ponownie migające sekundy i będziesz mógł zmienić 
       ewentualne ustawienia lub wciskając (B) wyjść (EXIT) i powrócić 
       do “Tm1,Tm2” menu. Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.
PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) 
podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną 
zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.

VIEWS, “VIEWS” - OPCJE WIDOKÓW
Moduł ten posiada 5 różnych opcji widoków, z których jeden można
wybrać na wyświetlaczu. Raz ustawiony pozostanie w pamięci trybu zegarka,
aż do ponownego zresetowania.

BASIC VIEW – WIDOK PODSTAWOWY
Jest to standardowy widok modułu. Widoczny jest czas
z sekundami, dniem tygodnia oraz datą.

DATE/TIME, “DT/TM” - DATA/GODZINA
W tej opcji pokazany jest miesiąc, dzień miesiąca,
dzień tygodnia i rok oraz aktualna godzina.

TIME1/TIME2, “T1/T2” - 2 STREFY CZASOWE
W tej opcji pokazane są obie strefy czasowe jednocześnie
z podkreśleniem strefy T2 którą można zmienić wciskając (A) w trybie TIME.

TIME ONLY, “TM” - TYLKO CZAS
Właściwością tej opcji jest pokazanie dużej godziny, minut oraz sekund.
Przyciskiem (D) można łatwo przejść do opcji Dt/Tm.
Widok zmieni się tylko podczas wciśniętego przycisku (D) – puszczony,
powróci do opcji zegarka TIME.

USTAWIANIE WIDOKÓW
1.   Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. Użyj (D) lub (E)
       i podświetl hasło “Views”, następnie potwierdź przyciskiem (A).
2.   Używając (D) lub (E) podświetl żądany widok, potwierdź przyciskiem (A)
       i wróć do OPTIONS menu.
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TIPS, “TIPS” - RADY
Moduł ten cechują dobre rady “Tips for successful living” (Wskazówki na pomyślne życie). Rady są dostępne 
po wciśnięciu (E) w trybie TIME. Rada przewinie się 3 razy zanim powróci do trybu TIME. Kilkukrotnym 
przyciskaniem (E) szybko przejrzysz rady przerywając aktualnie przewijaną radę. Standardowym ustawieniem 
modułów jest Random “Rndm” (Przypadkowy) ale są również 2 inne ustawienia: All (wszystkie) oraz Top 10 
(najlepsze 10).

RANDOM TIPS, “Rndm” - PRZYPADKOWE RADY
Użyj przycisku (E) w trybie TIME i nastaw przypadkowe wybieranie różnych rad z listy.

ALL TIPS, “All” - WSZYSTKIE RADY
Użyj przycisku (E) w trybie TIME i ustaw rady w porządku numerycznym z listy.

TOP 10 TIPS, “Top10” - LISTA 10 NAJLEPSZYCH RAD
To ustawienie pozwala wybrać 10 Twoich najlepszych rad oraz robić ich selekcję z tej listy po uprzednim 
ustawieniu ich przyciskiem (E) w trybie TIME.

USTAWIANIE RAD
1. Wciśnij (B) do momentu aktywacji ikonki OPTIONS. 
       Użyj (D) lub (E) i podświetl hasło “Tips”, następnie potwierdź 
       przyciskiem (A). (patrz Rys. 1)
2.   Używając (D) lub (E) podświetl żądane ustawienie rad, 
       potwierdź przyciskiem (A) i wróć do OPTIONS menu.

USTAWIANIE TOP 10, “Top10”
1.   Widok Top 10 pokaże się na wyświetlaczu z pierwszym 
       świecącym podkreśleniem. (patrz Rys. 2)
2.   Wciskając (D) przejdziesz do następnej “next” rady, 
       natomiast używając (E) wybierzesz poprzednią radę.
3.   Przyciskiem (A) potwierdź wybór i przejdź do następnego 
       ustawienia rady. Operację powtarzaj, aż ustawisz 10 radę. 
       W tym momencie pierwsza rada którą ustawiłeś pojawi się 
       mrugając na wyświetlaczu i będziesz mógł przejść przez swoje 
       ustawienia i ewentualnie je pozmieniać lub wciskając (B) wyjść (EXIT) 
       i powrócić do “All, Rndm lub Top10” menu. 
       Ponownie wciskając (B) powrócisz do menu OPTIONS.
PAMIĘTAJ! Jeżeli kiedykolwiek wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) 
podczas powyższej operacji, ustawienia których dokonałeś zostaną 
zapisane w pamięci i nastąpi powrót do trybu TIME.
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Rozmieszczenie Przycisków w Simple Digital BD3003

TRYB WYŚWIETLACZA
Moduł ten posiada 3 opcje widoków wyświetlacza, 
które można wybierać przyciskiem (A).
1. Kiedy na wyświetlaczu pokazany jest czas, 12 lub 24 godzinny, 
       wciskając raz (A) wyświetlisz datę.
2.   Aby mieć zmieniający się widok na wyświetlaczu (godzinę i datę), 
       wciśnij (A) na sekundę a wtedy, data z godziną będą się zmieniać 
       co 1 sekundę.
3.   Aby powrócić do widoku samego czasu wciśnij (A) trzeci raz.

USTAWIANIE CZASU/DATY
1.   Wciśnij (C) aby wejść do trybu SET. Rok (YEAR) zacznie się świecić, 
       wciskając (A) zmieniaj rok. Moduł ten posiada zaprogramowany 
       kalendarz od 2000 do 2050 roku.
2.   Wciśnij (C) aby nastawić miesiąc (MONTH). 
       Miesiąc zacznie się świecić, wciskając (A) zmieniaj miesiąc.
3.   Wciśnij (C) aby nastawić datę (DATE). Dzień zacznie się świecić, 
       wciskając (A) zmieniaj datę.
4.   Wciśnij (C) aby nastawić 12/24 godzinny tryb. 12 godzinny tryb 
       zacznie się świecić, wciskając (A) zmienisz go na 24 godzinny.
5.   Wciśnij (C) aby nastawić godzinę (HOUR). 
       Godzina zacznie się świecić, wciśnij (A) aby ją zmienić.
6.   Wciśnij (C) aby nastawić minuty (MINUTES). Minuty zaczną się świecić, 
       wciśnij (A) aby je zmienić.
7.   Wciśnij (C) aby nastawić sekundy (SECONDS). Sekundy zaczną się świecić, 
       wciśnij (A) aby je zresetować do “00”.
8.   Wciśnij (C) aby wyjść (EXIT) do trybu SET.
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Twin Turbos 10.5 Digital

WYŚWIETLACZ 12/24 GODZINNY
Wciskając (A) tryb zegarka (TIME) zmieni się z 12 na 24 godzinny tryb wyświetlania.

OŚWIETLENIE EL
Wyświetlacz można podświetlić wciskając (D). EL będzie świecić przez 3 sekundy.

FUNKCJE

I) Alarm
Wciśnij (C) jeden raz aby wejść do funkcji Alarmu.
Alarm & Dzwonek ON/OFF
Będąc w trybie Alarmu użyj przycisku (A) aby aktywować dzwonek alarmu ON/OFF.
Po nastawieniu alarm włączy się na 20 sekund.

Nastawianie Alarmu
1.  Będąc w trybie Alarmu wciśnij (B). Godzina zacznie się świecić.
2.  Wciśnij (A) aby wyregulować godzinę (HOUR).
3.  Wciśnij (B) aby potwierdzić godzinę i wyregulować minuty (MINUTES).
4.  Wciśnij (B) aby potwierdzić minuty i powrócić do pierwszego widoku funkcji Alarmu.

II) Stoper
1.  Wciśnij (C) dwa razy aby wejść do funkcji stopera.
2.  Wciśnij (A) aby włączyć / zatrzymać (START/STOP) stoper.
3.  Wciśnij (B) aby zresetować stoper do “00:00”.

III) NASTAWIANIE CZASU/DATY
1. Wciśnij (C) trzy razy aby wejść do ustawienia trybu TIME. Sekundy zaczną się świecić.
2.  Wciśnij (A) aby zresetować sekundy do “00”.
3.  Wciśnij (B) aby ustawić sekundy i wyregulować godzinę (HOUR).
4.  Wciśnij (A) aby wyregulować godzinę (HOUR).
5.  Wciśnij (B) aby ustawić godzinę i wyregulować minuty (MINUTES).
6.  Wciśnij (A) aby wyregulować minuty (MINUTES).
7.  Wciśnij (B) aby ustawić minuty i wyregulować miesiąc (MONTH).
8.  Wciśnij (A) aby wyregulować miesiąc (MONTH).
9.  Wciśnij (B) aby ustawić miesiąc i wyregulować datę (DATE).
10.  Wciśnij (A) aby wyregulować datę (DATE).
11.  Wciśnij (B) aby ustawić datę i wyregulować dzień (DAY).
12.  Wciśnij (C) aby wyjść (EXIT) z trybu ustawiania i powrócić do trybu TIME.
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CYFROWY ZAD38L

USTAWIANIE CZASU
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegarka aby ustawić (zwiększyć) czas..
3. Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.

USTAWIANIE DATY
1. Wciśnij i przytrzymaj A przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień. Cyfry roku zaczną migać. Po 

wejściu do trybu ustawień każdej z funkcji (roku, miesiąca, dnia, itd.), wyświetlacz LCD wskaże 
przez 2 sekundy, jaka funkcja ustawiania została wybrana, po czym automatycznie przejdzie do 
trybu ustawiania. Wskazanie wybranej funkcji ustawiania wygląda następująco:

2. Wciśnij A aby ustawić wartości.
3. Wciśnij i przytrzymaj A przez 2 sekundy aby przejść do kolejnej funkcji.
4. Sekwencja ustawiania jest następująca:
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CYFROWY ZAD42

USTAWIANIE CZASU ANALOGOWEGO
1.  Wyciśnij koronkę, gdy wskazówka sekund 
      wejdzie na pozycję indeksu 12.
2. Obracaj koronką zgodnie z kierunkiem ruchu 
      wskazówek zegarka lub w kierunku przeciwnym, 
      aby ustawić wskazówki we właściwym położeniu.
3. Wciśnij koronkę.

ZMIANA TRYBU

KALENDARZ CZASU ZWYKŁEGO I USTAWIANIE CZASU ŚWIATOWEGO
1.  Wciśnij (B) na 2 sekundy, aby wejść do trybu ustawiania.
2.  Wciśnij (B) aby wybrać ustawiane pole.
3.  Wciśnij (A) aby ustawić właściwe wartości.
Wszystkie procesy ustawiania są następujące:

A 
USTAWIENIA
 
 
     KORONKA
 
 
 
B 
TRYB/ZBIÓR

WSZYSTKIE SEGMENTY W!"CZONE 

 KORONKA 

 
A A 

DZIE, TYGODNIA
GODZINAA MIESI-CGODZINA  

STREFA CZASOWADZIE, TYGODNIA 
 

 WCI.NIJ B WCI.NIJ B  
 

B MINUTA B  B DZIE, MINUTA 
 KALENDARZ CZAS #WIATOWY CZAS ZWYK!Y  
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• Rok zostanie pokazany tylko w trybie ustawiania kalendarza. Po wyborze roku dzień tygodnia zostanie usta-
wiony automatycznie.

• Domyślny czas światowy jest ustawiony na strefę czasową Londynu. Czas światowy zostanie ustawiony 
automatycznie po ustawieniu czasu 1.

• Jeżeli w trybie ustawiania żaden przycisk nie zostanie wciśnięty przez 30 sekund wyświetlacz automatycz-
nie zapamięta ustawienia i powróci do czasu zwykłego.

 
Opis 24 stref czasowych 
 

STREFA 
CZASOWA 

KOD 
MIASTA MIASTO CZAS STREFA 

CZASOWA 
KOD 

MIASTA MIASTO CZAS 

1 MDY Midway 1:00 13 PAR Paris 13:00 

2 HNL Honolulu 2:00 14 CAI Cairo 14:00 

3 ANC Anchorage 3:00 15 MOW Moscow 15:00 

4 LAX Los Angeles 4:00 16 DXB Dubai 16:00 

5 DEN Denver 5:00 17 KHI Karachi 17:00 

6 CHI Chicago 6:00 18 DAC Dacca 18:00 

7 NYC New York 7:00 19 BKK Bangkok 19:00 

8 CCS Caracas 8:00 20 HKG Hong Kong 20:00 

9 RIO Rio De Janeiro 9:00 21 TYO Tokyo 21:00 

10 ATA Antarctica 10:00 22 SYD Sydney 22:00 

11 CPV Cape Verde 11:00 23 NOU Noumea 23:00 

12 LON London 12:00 24 AKL Auckland 24:00 
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ZEGAREK CYFROWY Z FUNKCJĄ CZASU ŚWIATOWEGO

TRYB WYŚWIETLANIA
Tryb zostanie zmieniony za każdym razem, gdy przycisk zostanie wciśnięty, w kolejności jaką pokazano 
na poniższym rysunku:

UWAGA: poniższa instrukcja 
dotyczy 2 wyświetlaczy

 
 

TRYB USTAWIANIA CZASU
1. Wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień czasu.W pierwszej kolejności zacznie 

migać i będzie ustawiany tryb pracy 12/24 godzinny.
2. Wciśnij (C) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby zwiększać lub (D) aby zmniejszać ustawianą wartość.
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3. Sekwencja ustawiania będzie się powtarzać w następującej kolejności: 12/24 godzinny format, Sekunda, 
Minuta, Godzina, Rok, Miesiąc, Data i lokalne miasto.

4.   Wciśnij (B) aby wyjść z trybu ustawiania czasu i powrócić do trybu wyświetlania czasu.
5.   Po wyjściu z trybu ustawień czasu, czas światowy zostanie zaktualizowany automatycznie.

TRYB CZASU ŚWIATOWEGO
1.   Wciśnij (C) aby przejść do trybu CZASU ŚWIATOWEGO.
2.   Wciśnij (D) aby zmieniać DST - miasto. Czas światowy zostanie zaktualizowany i wskaźnik DST zostanie 
       włączony/wyłączony.
3.   Wciśnij (A) aby przejść do kolejnego miasta. W wyświetlaczu CZASU ŚWIATOWEGO są 24 strefy
       czasowe. TRYB ALARMU
1.   Wciśnij (C) dwukrotnie aby wejść do trybu alarmu.
2.   Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć alarm.

USTAWIANIE ALARMU
W trybie alarmu, wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść do trybu ustawień alarmu.
1.   Minuta zacznie migać. Wciśnij (C) aby przejść do ustawiania godzin.
2.   Wciśnij (A) aby zwiększać lub (D) aby zmniejszać ustawianą wartość.
3.   Sekwencja ustawiania będzie się powtarzać w następującej kolejności: Minuta, Godzina.
4.   Wciśnij (B) aby wyjść z trybu ustawiania alarmu i przejść do trybu alarmu.
5.   Wciśnij (A) aby przejść do kolejnego alarmu. Zegarek posiada funkcję 3 różnych alarmów.

DŹWIĘK ALARMU
Alarm będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku zatrzyma sy-
gnał alarmu.

TRYB CHRONOGRAFU
W trybie czasu wciśnij (C) 3 razy aby wejść w tryb chronografu. Maksymalna możliwa ilość odliczeń to 20, do 
23 godzin, 59 minut i 59.99 sekund każde.
1.   Wciśnij (A) aby uruchomić chronograf.
2.   Podczas pracy chronografu wciśnij (A) aby uruchomić międzyczas.
3.   Wciśnij (D) aby zatrzymać chronograf, czas okrążenia zostanie wyświetlony na 5 sek. Następnie zostanie        
       wyświetlona pełna wartość odliczanego czasu.
4.   Wciśnij (D) aby wyzerować wskazania chronografu, jeżeli jest on w stanie spoczynku. 
       Wszystkie zapamiętane dane zostaną wyczyszczone z pamięci.
5.   Zegarek może zapamiętać maksymalnie do 20 wyników/okrążeń. Jeżeli kolejny wynik przekroczy liczbę        
       20, to zostanie on zapamiętany w miejsce poprzedniego.
6.   Wciśnij (C) aby przejść do trybu przypominania danych kiedy chronograf jest w stanie spoczynku oraz aby        
       przeglądać zapamiętane dane.
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TRYB PRZYPOMINANIA DANYCH

Po wejściu w tryb przypominania danych, całkowity czas odliczania zostanie wyświetlony. Wciśnij (A) lub (D) aby 
przeglądać poprzednie lub kolejne zapamiętane wyniki.

TRYB TIMERA
W trybie czasu wciśnij (C) cztery razy aby wejść w tryb timera. Maksymalna wartość odliczania timera to 23 
godziny, 59 minut i 59 sekund.
1. Wciśnij (A) aby uruchomić/zatrzymać timer.
2.   Wciśnij i przytrzymaj (B) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania timera.
3.   Sekwencja ustawiania jest następująca: sekunda, minuta, godzina.
4.   Wciśnij (D) aby wyświetlić ustawiony wcześniej czas, gdy timer jest w stanie spoczynku.
5.   Wciśnij (B) aby rozpocząć odliczanie od wcześniej ustawionej wartości, gdy timer zbliża się do zera    
       (wcześniej ustawiona wartość odliczania będzie automatycznie ustawiona ponownie).

DŹWIĘK TIMERA
Sygnał dźwiękowy będzie trwał przez 30 sekund, gdy wartość odliczania timera osiągnie wartość zero. Wciśnij 
jakikolwiek przycisk aby wyciszyć.

PODŚWIETLENIE (EL)
Wciśnij (B) aby podświetlić na 3 sekundy.

UWAGA: W każdym trybie, jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 60 sekund, zegarek powróci do trybu czasu.
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CYFROWY FL291

OGÓLNE INFORMACJE
Zegarek posiada następujące funkcje: CZAS/DATA, CHRONOGRAF, TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE.

FUNKCJA (EL) PODŚWIETLENIA
Wciśnij (A) aby uaktywnić podświetlenie na 3 sekundy.

TRYB CZASU DNIA
– Aby ustawić czas, wciśnij (B) aż godziny zaczną migać. Używaj przycisków (C) i (D) aby wybrać właściwą 

godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij i przytrzymaj (B) aby zakończyć ustawienia.
– Wciśnij (C) aby przeglądać czas i datę.
– Wciśnij i przytrzymaj (C) aby zmienić tryb wyświetlania 12/24 godzinny.
– Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć dzwonek godzinowy.

TRYB CHRONOGRAFU
– Wciśnij (C) aby zacząć odliczanie. Wciśnij (D) aby zatrzymać odliczanie. Wciśnij (C) dwukrotnie aby 

uruchomić międzyczas. Wciśnij (D) aby zatrzymać czas.
– Wciśnij i przytrzymaj (D) aby wyzerować wskazania chronografu.

TRYB TIMERA
– Aby ustawić timer wciśnij i przytrzymaj (B) do momentu aż godziny zaczną migać. Używaj (C) i (D) aby 

wybrać właściwą godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do ustawiania minut i sekund. Wciśnij i przytrzymaj (B) 
aby zakończyć ustawienia timera.

– Wciśnij (C) aby uruchomić timer.
– Kiedy wartość timera osiągnie wartość zero, usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych.
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TRYB ALARMU
– Aby ustawić alarm wciśnij i przytrzymaj (B) do czasu, aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby 

wybrać właściwą godzinę. Wciśnij (B) aby przejść do ustawiania minut. Wciśnij i przytrzymaj (B) aby 
zapamiętać ustawienia.

– Wciśnij (D) aby uruchomić alarm.
– Alarm będzie dzwonił przez 20 sekund.
Wciśnij jakikolwiek przycisk aby zatrzymać alarm.

 
PRZYCISKI 

TRYB OPERACJA A 
Pod$wietlenie 

B 
Tryb 

C 
Start/ 

mi%dzyczas 

D 
Zerowanie/ 

stop 
Wci0nij raz Pod0wietlenie Chronograf Zmiana 

czas/data 
Dzwonek 
ON/OFF CZAS DNIA 

Wci0nij i 
przytrzymaj - Ustawianie Format 

czasu - 

Wci0nij raz Pod0wietlenie Timer Start/ 
mi1dzyczas Stop 

CHRONOGRAF 
Wci0nij i 

przytrzymaj - - - Zerowanie 

Wci0nij raz Pod0wietlenie Alarm Start Stop 
TIMER Wci0nij i 

przytrzymaj - Ustawianie - Zerowanie 

Wci0nij raz Pod0wietlenie Czas dnia - Alarm 
ON/OFF ALARM 

Wci0nij i 
przytrzymaj - Ustawianie - - 

Wci0nij raz Pod0wietlenie Nast1pne pole Zwi1kszenie Zmniejszanie 
USTAWIANIE Wci0nij i 

przytrzymaj - Potwierdzenie
/wyj0cie 

Szybkie 
zwi1kszenie 

Szybkie 
zmniejszanie 

UWAGA:
- Czas analogowy i cyfrowy mogą nie być zsynchronizowane.
- Dźwięk przycisków będzie włączony/wyłączony w zależności, czy godzinowy dzwonek będzie w trybie 
  włączony/wyłączony.
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INFORMACJE OGÓLNE
Dostępne funkcje: PODWÓJNY CZAS/DATA, CHRONOFRAF< TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE (EL).

PODŚWIETLENIE (EL)
Wciśnij (A) aby podświetlić na 3 sekundy.

CYFROWY MD-FL298X

 
 

TRYB A 
Ustawianie/EL 

B 
TRYB 

C 
START/STOP 

D 
OKR"ZENIE/RESET 

CZAS 
RZECZYWISTY 

USTAWIENIA 
(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.) 

PRZEJ.CIE DO 
CHRONOGRAFU

ZMIANA MI2DZY 
CZAS1  i CZAS2

D3WI2K KLAWISZY 
WL-CZENIE/ 
WY4-CZENIE 

USTAWIANIE 
CZASU WYJ.CIE NAST2PNE POLE ZWI2KSZENIE ZMNIEJSZENIE 

CHRONOGRAF PRZEGL-DANIE 
PAMI2CI TIMER START/STOP OKR-5ENIE/ 

ZEROWANIE 
PRZYWO!YWANI

E PAMI&CI 
NAST2PNE 
OKR-5ENIE TIMER CHRONOGRAF CHRONOGRAF 

TIMER 
USTAWIENIA 

(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.) 

ALARM START/STOP ZEROWANIE 

USTAWIANIE 
TIMERA WYJ.CIE NAST2PNE POLE ZWI2KSZENIE ZMNIEJSZENIE 

CZAS ALARMU 
USTAWIENIA 

(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.) 

CZAS 
RZECZYWISTY 

NAST2PNY 
ALARM 

WL-CZENIE/ 
WY4-CZENIE 

ALARMU 
USTAWIANIE 

ALARMU WYJ.CIE NAST2PNE POLE ZWI2KSZENIE ZMNIEJSZENIE 
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TRYB CZASU DNIA
– Wciśnij (C) aby zmieniać między Czas 1 a Czas 2.
– Przytrzymaj (C) przez 2 sekundy aby ustawić Czas 1 lub Czas 2 jako domyślny.
– Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków.

Czas 1
– Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. 

Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.

Czas 2
– Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. 

Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.
– Zasięg różnicy czasu pomiędzy Czas 1 a Czas 2 to maksymalnie 23 godziny.

TRYB CHRONOGRAFU
– Wciśnij (C) aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
– Wciśnij (D) aby uruchomić międzyczas lub wyzerować wskazania chronografu.
– Wciśnij (A) aby wyświetlać zapamiętane wyniki gdy chronograf jest zatrzymany.
– Wciśnij (A) ponownie aby zobaczyć następną zapamiętaną wartość.
– Wciśnij (C) lub (D) aby wyjść z trybu przypominania danych i wrócić do trybu chronografu.
– Maksymalna ilość wyników, jakie zegarek może zapamiętać to 10.

TRYB TIMERA
– Są 3 różne tryby timera: odliczanie w dół – zatrzymanie, odliczanie w dół – powtórzenie, odliczanie w dół – odliczanie w górę.
– Wciśnij (C) aby uruchomić/zatrzymać odliczanie timera.
– Wciśnij (D) aby wyzerować wskazania timera do ustawionej wcześniej wartości gdy timer jest zatrzymany.
– Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania timera.
Tryb Ustawiania Timera
– Wciśnij (B) aby przełączać kolejne możliwe ustawienia: rodzaj timera, godzina, minuta, sekunda, powtórze-

nie wyświetlania możliwych ustawień w powyższej kolejności.
– Wciśnij (C) i (D) aby zwiększyć/zmniejszyć ustawianą wartość.
– Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.
Dźwięk Timera
– Timer będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, 2 razy na sekundę.

TRYB ALARMU
– Wciśnij (C) aby wybrać alarm
– Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu.
– Wciśnij (B) aby przejść do trybu czasu.
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Tryb Ustawiania Alarmu

– Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania alarmu.
– Wciśnij (C) lub (D) aby zwiększać/zmniejszać ustawiane wartości.
– Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania.

Cyfrowy FDT001

WYŚWIETLACZ CZASU ZWYKŁEGO

Format 12 godzinny
Wciśnij A aby zobaczyć datę.
Wciśnij A dwa razy aby zobaczyć sekundy.
Wciśnij A ponownie aby powrócić do trybu wyświetlania czasu zwykłego.

USTAWIENIA CZASU ZWYKŁEGO

Wciśnij B aby wybrać ustawiane pole, wciśnij A aby zwiększyć wartość.
1. data
2. miesiąc
3. dzień
4. godzina
5. minuta

Kolejne wciśnięcie B spowoduje powrót do wyświetlania czasu normalnego.

 

A 

B 
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Cyfrowy FL175AB

TRYB WYŚWIETLANIA CZASU
1.   Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2.   Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3.   Wciśnij (B) aby przejść do trybu przeglądania czasu światowego.
4.   Wciśnij (C) aby wybrać czcionkę 1/2/3.
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF
7.   Wciśnij (E) aby przejść do trybu przeglądania daty.

UWAGA: Wybrana czcionka zostanie zapamiętana po powrocie do trybu wyświetlania czasu. Przy wyborze 
trybu czcionki 2 lub 3, data i miesiąc zostaną wyświetlone w dolnym wierszu. Po aktywowaniu funkcji 
podświetlania wciśnij dowolny klawisz aby podświetlić display na 3 sekundy. Funkcja podświetlania zostanie 
automatycznie wyłączona po 8 godzinach.

Wci0nij (A) aby przej06 
do trybu alarmu

Wci0nij (C) aby wybra6 
czcionk1 1/2/3 

Wci0nij i przytrzymaj (D) 
przez 2 sek. aby ustawi6 czas Wci0nij (D) aby w78czy6 

pod0wietlenie na 3 sek. Wci0nij i przytrzymaj (D)  
przez 2 sek. aby ustawi6 
pod0wietlanie ON/OFF 

Wci0nij (B) aby przej06 do 
Czasu .wiatowego

Wci0nij (E) 
aby ustawi6 dat1 

   Wska9nik trybu czasu Wska9nik trybu pod0wietlania 
 

 

MIESI-C 
 

DWUKROPEK 
MIGA 

 

DATA
 

DATA
 WSKA3NIK 

PM 
 FONT1                       FONT2                 FONT3 

 (DU5Y SZE.CIOK-TNY)               (MA4Y SZE.CIOK-TNY)              (MA4Y KWADRATOWY) 
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TRYB USTAWIANIA CZASU

Po wejściu do trybu ustawiania, „12H” lub „24H” miga w celu wyboru 12-godzinnego lub 24-godzinnego 
formatu wyświetlania godziny. Sekwencja ustawiania będzie „12-24”, godzina, minuta, rok, miesiąc, dzień, 
lokalne miasto, po czym całość będzie powtarzana.

1. Wciśnij (A) aby powrócić do Trybu Wyświetlania Czasu.
2.   Wciśnij (B) aby wybrać ustawiane pole.
3.   Wciśnij (C) aby zwiększyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz (C) przez 2 sekundy, 
       zostanie aktywowane automatyczne szybkie zwiększanie co 8 jednostek.
4.   Wciśnij (E) aby zmniejszyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz (E) przez 2 sekundy, 
       zostanie aktywowane automatyczne szybkie zmniejszanie co 8 jednostek.
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby włączyć/wyłączyć (ON/OFF) funkcję podświetlania. Jeżeli przez 30 sekund 
      nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, ustawianie zostanie przerwane a dotychczasowe ustawienia       
      zostaną zachowane.

UWAGA: Po wyjściu z trybu ustawiania dotychczasowe ustawienia zostaną zapamiętane i dzień tygodnia 
zostanie przeliczony automatycznie.

 
WCI.NIJ (C) ABY ZWI2KSZY:

WCI.NIJ (D) ABY W4-CZY: 
POD.WIETLANIE NA 3 SEK. 

WCI.NIJ (E) ABY ZMNIEJSZY:
WCI.NIJ (B) ABY PRZEJ.: 

DO KOLEJNEGO POLA 

WCI.NIJ (A) ABY KONTYNUOWA: USTAWIANIE
POWRÓT DO WY.WIETLANIA CZASU 

 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (E) PRZEZ 2 SEK. 
AUTOMATYCZNE ZMNIEJSZANIE @BHZ

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D) PRZEZ 2 SEK. 
ABY USTAWI: POD.WIETLENIE ON/OFF 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (E) PRZEZ 2 SEK. 
AUTOMATYCZNE ZMNIEJSZANIE @8HZ
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TRYB PRZEGLĄDANIA DATY

1.   Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2.   Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3.   Wciśnij (B) aby przejść do trybu przeglądania czasu światowego.
4.   Wciśnięcie (C) nie aktywuje funkcji.
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF
7.   Wciśnij (E) aby przejść do trybu wyświetlania czasu.

TRYB WYŚWIETLANIA CZASU ŚWIATOWEGO

1.   Wciśnij (A) aby wejść do trybu alarmu.
2.   Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania czasu.
3.   Wciśnij (B) aby powrócić do trybu wyświetlania czasu.
4.   Wciśnij (C) aby przewijać do poprzedniego miasta.
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF
7.   Wciśnij (E) aby przewijać do kolejnego miasta. Wybrane miasto zostanie zapamiętane i wyświetlone 
       po ponownym wejściu do trybu czasu światowego.

WCI.NIJ (A) ABY WEJ.:
 DO TRYBU ALARMU 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (A) 
PRZEZ 2 SEK ABY USTAWIA: CZAS

WCI.NIJ (D) ABY W4-CZY: 
POD.WIETLANIE NA 3 SEK. 

WCI.NIJ (C)
BRAK FUNKCJI 
 WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D) PRZEZ 2 

SEK. ABY USTAWI: POD.WIETLENIE 
ON/OFF 

WCI.NIJ (B) ABY PRZEGL-DA: CZAS 
.WIATOWY WCI.NIJ (E) ABY WY.WIETLI: CZAS

 WCI.NIJ (C) ABY 
PRZEWIJA: DO GÓRY 

WCI.NIJ (A) ABY WEJ.: 
 DO TRYBU ALARMU 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (A)  
PRZEZ 2 SEK. ABY USTAWIA: CZAS 

 
 CZAS OBCY

 WCI.NIJ (D) ABY W4-CZY: POD.WIETLANIE NA 3 SEK. 

 WSKA3NIK ‘PM’ DLA CZASU OBCEGO WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D) PRZEZ 2 SEK. 
ABY USTAWI: POD.WIETLENIE ON/OFF WCI.NIJ (B) ABY PRZEJ.: DO 

TRYBU WY.WIETLANIA CZASU  WCI.NIJ (E) ABY PRZEWIJA: DO DO4U 

 
 WSKA3NIK ‘PM’ DLA 

CZASU LOKALNEGO CZAS LOKALNY 
WSKA3NIK TRYBU 
CZASU .WIATOWEGO  
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TRYB ALARMU

1.   Wciśnij (A) aby wejść do trybu chronografu/stopera.
2.   Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania alarmu.
3.   Wciśnięcie (B) nie aktywuje funkcji.
4.   Wciśnij (C) aby ustawić alarm ON/OFF
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlanie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF.
7.   Wciśnij (E) aby włączyć dzwonek godzinowy.

UWAGA: Dzwonek wyda 2 odgłosy co godzinę. Dźwięki klawiszy będą włączone/wyłączone wraz z 
dzwonkiem. Alarm będzie dzwonił 4 razy na sekundę przed okres 30 sekund po czym zostanie wyłączony. 
Wciśnięcie każdego klawisza wyłącza dźwięk alarmu.

TRYB USTAWIANIA ALARMU

Po wejściu do trybu ustawiania wskazanie GODZINY będzie migać.

1. Wciśnij (A) aby wyjść z ustawień i powrócić do trybu alarmu.
2.   Wciśnij (B) aby wybrać ustawiane pole (godzina alarmu lub minuta alarmu).
3.   Wciśnij (C) aby zwiększyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz (C) przez 2 sekundy, 
       zostanie aktywowane automatyczne szybkie zwiększanie co 8 jednostek.
4.   Wciśnij (E) aby zmniejszyć wartość ustawianej jednostki. Jeżeli przytrzymasz (E) przez 2 sekundy, 
       zostanie aktywowane automatyczne szybkie zmniejszanie co 8 jednostek.
5.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlenie na 3 sekundy.
6.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby włączyć/wyłączyć (ON/OFF) funkcję podświetlania.

 
 
 

WCI.NIJ (C) ABY W4-CZY:/WY4-CZY: 
ALARM ON/OFF 

WCI.NIJ (A) ABY URUCHOMI: STOPER 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (A) PRZEZ 2 
SEK. ABY USTAWIA: ALARM 

 CZAS ALARMU

 
 
 

WCI.NIJ (D) ) ABY W4-CZY: POD.WIETLANIE NA 3 SEK.
WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D)  

 PRZEZ 2 SEK. ABY USTAWI: 
POD.WIETLENIE ON/OFF  WCI.NIJ (E) ABY USTAWI: 

DZWONEK ON/OFF 

WSKA5NIK ‘PM’ DLA 
CZASU OBCEGO 

 WCI.NIJ (B) – BRAK FUNKCJI 

 
 WSKA5NIK ‘PM’ DLA 

CZASU LOKALNEO 
CZAS LOKALNY

 
 
 

WSKA3NIK TRYBU ALARMU 
WSKA3NIK W4ACZONEGO ALRMU (WIDOCZNY W INNYCH TRYBACH) 
WSKA3NIK TRYBU DZWONKA (WIDOCZNY W INNYCH TRYBACH) 
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TRYB CHRONOGRAFU / STOPERA

WCI.NIJ (C) ABY 
URUCHOMI:/ZATRZYMA: START/STOP 

WCI.NIJ (A)  
ABY WEJ.: DO TRYBU CZASU 

MINUTA
WCI.NIJ (D) ABY W4-CZY: 
POD.WIETLENIE NA 3 SEK. 

GODZINA 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D)  
PRZEZ 2 SEK. ABY USTAWI: 
POD.WIETLENIE ON/OFF 

SEKUNDA 

WCI.NIJ (B) ABY PRZEGL-DA:  
PAMI2: JE5ELI STOPER JEST 

 ZATRZYMANY 
 

WCI.NIJ (E) ABY WYBRA: OKR-5ENIE / 
WYZEROWA: 

WSKA3NIK ‘PM’ DLA 
 CZASU LOKALNEGO 1/100 SEK.

WSKA3NIK TRYBU CHRONOGRAFU 

WSKA3NIK CZASU STOPERA (MIGA W INNYCH TRYBACH) 

STOP                       RUNNING                       LAP 

WCI.NIJ (E)WCI.NIJ (C) PO 5 SEK. 

STOP                            STOP 

WCI.NIJ 
PONOWNIE (C) 
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1.   Wciśnij (A) aby ponownie wejść do trybu wyświetlania czasu
2.   Wciśnij (B) aby wejść do trybu podglądu pamięci jeżeli stoper jest zatrzymany.
3.   Wciśnij (C) aby uruchomić/zatrzymać START/STOP.
4.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlanie na 3 sekundy.
5.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF.
6.   Wciśnij (E) aby wybrać okrążenie / wyzerować wskazanie stopera.
UWAGA: Maksymalny czas odliczania stopera wynosi 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund. Pierwsze 10 
okrążeń i ostatnie okrążenie (max. 11) zostaną zapamiętane i mogą zostać wyświetlone później.

TRYB WYŚWIETLANIA PAMIĘCI

1.   Wciśnij (B) aby powrócić do trybu chronografu.
2.   Wciśnij (C) aby przeglądać następne okrążenie.
3.   Wciśnij (D) aby włączyć podświetlanie na 3 sekundy.
4.   Wciśnij i przytrzymaj (D) aby ustawić podświetlanie ON/OFF.
5.   Wciśnij (E) aby przeglądać poprzednie okrążenie. Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie wybrany żaden 
       przycisk zegarek powróci do trybu wyświetlania czasu.

WCI.NIJ (A) ABY WEJ.: DO TRYBU 
WY.WIETLANIA CZASU 

WCI.NIJ (C) ABY PRZEJ.:
 DO KOLEJNEGO POLA 

WCI.NIJ I PRZYTRZYMAJ (D)  
PRZEZ 2 SEK. ABY USTAWI: 
POD.WIETLENIE ON/OFF 

WCI.NIJ (D) ABY W4-CZY: 
POD.WIETLANIE NA 3 SEK. 

WCI.NIJ (B) ABY WRÓCI: DO TRYBU 
STOPERA 

WCI.NIJ (E) ABY WEJ.: DO 
POPRZEDNIEGO POLA 
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ZDD60B (np. DZ7080) 

PODSTAWOWE WYŚWIETLANIE CZASU
1. Podczas trybu podstawowego wyświetlacz jest wyłączony. 
2.   Kiedy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk A lub B 
       aby wejść w tryb czas/data (time/date). 
       Animacja pojawi się jako pierwsza, następnie 
       przez 1 sekundę zostanie wyświetlony czas. 
       Po animacji przez 1 sekundę wyświetlacz będzie 
       pokazywał datę, następnie automatycznie się wyłączy. 

USTAWIENIE CZASU / DATY
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A aby wejść w tryb ustawień. Zacznie migać wybór formatu 12 lub 24 

godzinnego. 
2.   Naciśnij A aby wybrać format.
3.   Naciśnij B aby ustawić godziny. 
4.   Naciśnij A aby potwierdzić ustawioną godzinę i przejść do następnych ustawień.
5.   Naciśnij B aby ustawić i przejść do następnych ustawień. 
6.   Kolejność ustawiania : format, godziny, minuty, data, miesiąc, rok. 
7.   Automatycznie po ustawieniu roku wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu. 

UWAGA: Dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany gdy zostaną ustawione: data, miesiąc , rok. 
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Cyfrowy FO002 

PODSTAWOWE WYŚWIETLANIE CZASU
1.  Naciśnij przycisk B (EL) aby podświetlić.
2.  Naciśnij przycisk C aby wyświetlić datę. 
3.  Naciśnij przycisk D aby wyświetlić alarm.
4.  Naciśnij przycisk C i D aby włączyć lub wyłączyć alarm. 
      Przy włączonym alarmie pojawia się .
5.  Naciśnij najpierw przycisk D później przycisk A 
      aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy wybijający godzinę.  

USTAWIENIA CZASU I GODZINY 
1.  W trybie podstawowym naciśnij przycisk A trzykrotnie aby wejść w ustawienia. Sekundy zaczną migać. 
2.  Naciśnij przycisk C aby zresetować sekundy do 0. 
3.  Naciśnij przycisk D aby przejść do ustawienia minut. 
4.  Naciskaj przycisk C aby ustawić minuty. 
5.  Naciśnij przycisk D aby zachować i przejść do następnych ustawień. 
6.  Sekwencja ustawień: sekundy, minuty, godzina, dzień, miesiąc, dzień tygodnia.

UWAGA: Kiedy ustawiasz godzinę, „H” wyświetla się dla formatu 24 godzinnego, „A” lub „P” dla formatu 12 
godzinnego. 

USTAWIENIA ALARMU

1.  W trybie podstawowym naciśnij przycisk A dwukrotnie aby wejść w ustawienia. Godzina zacznie migać.
2.  Naciśnij przycisk C aby ustawić godzinę.
3.  Naciśnij przycisk D aby zachować i przejść do ustawienia minut. 
4.  Naciśnij przycisk C aby ustawić minuty. 
5.  Naciśnij przycisk A aby wyjść z ustawień i powrócić do trybu podstawowego. 

UWAGA: sygnał dźwiękowy alarmu trwa 1 minutę. Naciśnij przycisk D aby przerwać sygnał dźwiękowy. 
Naciśnij przycisk C aby uzyskać 5 minutową drzemkę. 

CHRONOGRAF

1.  W trybie podstawowym naciśnij przycisk A aby wejść w tryb chronografu. 
2.  Naciśnij przycisk C aby włączyć lub zatrzymać chronograf. 
3.  Naciśnij przycisk D aby zresetować do 0. 

UWAGA: Podczas pracy chronografu naciśnij przycisk A aby powrócić do trybu podstawowego. Chronograf 
będzie pracował w tle. 
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MIERZENIE MIĘDZYCZASÓW
1.  Naciśnij przycisk D podczas pracy chronografu. 
2.  Naciśnij przycisk C aby zakończyć pomiar międzyczasu i wyjść z mierzenia. 
3.  Naciśnij przycisk D aby wyświetlić wszystkie międzyczasy. 
4.  Naciśnij przycisk D aby zresetować. 

CYFROWY MD-FL298X

ALARM-ON

DŹWIĘK GODZINOWY ON

AUTOMATYCZNE 
PODŚWIETLENIE EL

DŹWIĘK PRZYCISKÓW

CGRONOGRAF

KONIEC ODLICZANIA

POWTÓRZENIE ODLICZANIA

ODLICZANIE W GÓRĘ
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TRYB Ustawianie/EL TRYB START/STOP OKRAZENIE/RESET

CZAS RZECZYWISTY USTAWIEŃ A 
(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.]

PRZEJŚCIE DO 
UHRONCGRAFU

ZMIANA MIĘDZY 
CZAS1 JCZAS2

DŹWIĘK KLAWISZY 
WŁĄCZENIE/ 
WYŁĄCZENIE

USTAWIANIE
CZASU

WYJŚCIE NASTĘPNE POLE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

CHRONOGRAF PRZEGLĄDANIE 
PAMIĘCI

TIMER START/STOP OKRĄŻENIE/ 
ZEROWANIE

PRZYWOŁYWANIE 
PAMIĘCI

NASTĘPNE OKRĄŻENIE TIMER CHRONOGRAF CHRONOGRAF

TIMER
USTAWIENIA 

(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.]

ALARM START/STOP ZEROWANIE

USTAWIANIE 
TIMERA

WYJŚCIE NASTĘPNE POLE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

CZAS ALARMU
USTAWIEŃ A 

(PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 2 SEK.]

CZAS RZECZYWISTY NASTĘPNY ALARM WŁĄCZENIE/ 
WYŁĄCZENIE ALARMU

USTAWIANIE 
ALARMU

WYJŚCIE NASTĘPNE POLE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

INFORMACJE OGÓLNE 
Dostępne funkcje: PODWÓJNY CZAS/DATA, CHRONOFRAF< TIMER, ALARM, PODŚWIETLENIE (EL). 

PODŚWIETLENIE (EL) 
Wciśnij (A) aby podświetlić na 3 sekundy.

TRYB CZASU DNIA 
– Wciśnij (C) aby zmieniać między Czas 1 a Czas 2. 
– Przytrzymaj (C) przez 2 sekundy aby ustawić Czas 1 lub Czas 2 jako domyślny. 
– Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć dźwięk przycisków. 
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Czas 1 
– Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. 

Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania. 
Czas 2 
– Aby ustawić czas wciśnij (A) do momenty aż godziny zaczną migać. Wciśnij (C) lub (D) aby ustawić godzinę. 

Wciśnij (B) aby przejść do kolejnego pola. Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania. 
– Zasięg różnicy czasu pomiędzy Czas 1 a Czas 2 to maksymalnie 23 godziny. 

TRYB CHRONOGRAFU 
– Wciśnij (C) aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie. 
– Wciśnij (D) aby uruchomić międzyczas lub wyzerować wskazania chronografu. 
– Wciśnij (A) aby wyświetlać zapamiętane wyniki gdy chronograf jest zatrzymany. 
– Wciśnij (A) ponownie aby zobaczyć następną zapamiętaną wartość. 
– Wciśnij (C) lub (D) aby wyjść z trybu przypominania danych i wrócić do trybu chronografu. 
– Maksymalna ilość wyników, jakie zegarek może zapamiętać to 10. 

TRYB TIMERA 
– Są 3 różne tryby timera: odliczanie w dół – zatrzymanie, odliczanie w dół – powtórzenie, odliczanie w dół – 

odliczanie w górę. 
– Wciśnij (C) aby uruchomić/zatrzymać odliczanie timera. 
– Wciśnij (D) aby wyzerować wskazania timera do ustawionej wcześniej wartości gdy timer jest zatrzymany. 
– Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby przejść do trybu ustawiania timera. 
Tryb Ustawiania Timera 
– Wciśnij (B) aby przełączać kolejne możliwe ustawienia: rodzaj timera, godzina, minuta, sekunda, powtórze-

nie wyświetlania możliwych ustawień w powyższej kolejności. 
– Wciśnij (C) i (D) aby zwiększyć/zmniejszyć ustawianą wartość. 
– Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania. 
Dźwięk Timera 
– Timer będzie wydawał sygnał dźwiękowy przez 30 sekund, 2 razy na sekundę. 

TRYB ALARMU 
– Wciśnij (C) aby wybrać alarm 
– Wciśnij (D) aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu. 
– Wciśnij (B) aby przejść do trybu czasu.
Tryb Ustawiania Alarmu 
– Wciśnij i przytrzymaj (A) przez 2 sekundy aby wejść w tryb ustawiania alarmu. 
– Wciśnij (C) lub (D) aby zwiększać/zmniejszać ustawiane wartości. 
– Wciśnij (A) aby wyjść z trybu ustawiania. 
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MODUŁ OLED 

W trybie podstawowym wyświetlacz jest wygaszony. Aby aktywować wyświetlacz naciśnij przycisk A aby 
wyświetlić datę z animacją aktualnej godziny (Rys. 1 ), lub przycisk B aby wyświetlić datę i godzinę z animacją. 
(Rys. 2 ) 

UWAGA: Animacja jest wybierana losowo spośród 4 dostępnych. Naciśnij przycisk B aby zmienić animację. 
  

                                             Rys. 1                                      Rys. 2 

USTAWIENIA CZASU/DATY

1. Kiedy wyświetlacz jest aktywny naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk A aby przejść do trybu 
ustawień. Godzina zacznie migać. 

2.   Naciśnij przycisk B aby przesunąć do przodu godzinę. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B aby przyspieszyć zmianę.
3.   Naciśnij przycisk A aby zachować i przejść do następnych ustawień. 
4.   Sekwencja ustawień: godzina, minuty, miesiąc, dzień, rok, format 12/24h. 
5.   Po ustawieniu minut sekundy zresetują się do 0. 
6.   Po wybraniu formatu 12/24 h ustawienia zostaną zachowane i wyświetlacz automatycznie powróci do 
       wyświetlania czasu. 

UWAGA: Brak aktywności przez 7 sekund spowoduje zachowanie dotychczasowych ustawień a wyświetlacz 
powróci do wyświetlania czasu. 
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