POLSKI
Instrukcje ustawień analogowych
Ustawienia czasu
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę aby ustawić wskazóki godzin i mnut.
3. Ustaw koronkę do pozycji wyjściowej (1).
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Ustawienia małej wskazówki

CHRONOGRAF  JS15

Wskazówka
dwudziestoczterogodzinna

Ustawienia czasu i daty
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj koronką w zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do chwili aż w
okienku pojawi się data dnia poprzedniego.
3. Wyciągnij koronkę do pozycji 3.
4. Obracaj koronką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż w okienku
wyświetli się aktualna data.
5. Obracaj koronką aby ustawić odpowiedni czas am/pm.
Uwaga: Wskazówka dwudziestoczterogodzinna porusza się zależnie od wskazówki
godzinnej i minutowej. Przy ustawiania czasu należy upewnić się aby wskazówka
dwudziestoczterogodzinna była odpowiednio ustawiona.
6. Ustawić koronkę w pozycji wyjściowej (1).
Uwaga: Gdy koronka jest w pozycji 2, nie należy używać przycisków. W takiej
sytuacji wskazówki nie będą się ruszać.
Uwaga: W celu zapewnienia dokładności nie należy ustawiać czasu pomiędzy
godziną 9 rano a 1 rano.
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Wyzerowanie chronografu
1. Jeśli żadna ze wskazówek nie jest na pozycji zerowej (12:00), należy wyciągnąć
koronkę od pozycji 3.
2. Wciśnij A aby przesunąć wskazówki w kierunku zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara. Wciśnij B aby przesunąć wskazówki w kierunku przeciwnym.
Każde wciśnięcie przyciska A lub B spowoduje przesunięcie wskazówek o jedną
pozycję. Należy wcisnąć i przytrzymać A lub B aby przewijać w trybie przyspieszonym.
3. Gdy obie wskazówki znajdują się w pozycji zerowej, należy wyzerować czas i ustawić
koronkę w pozycji wyjściowej (1).
Uwaga: Wskazówka minutowa zostanie zsynchronizowana ze wskazówką
godzinową podczas wyzerowywania.
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Stoper chronograficzny  VD55
Ustawienie czasu
1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3.
2. Ustaw czas poprzez przekręcenie koronki w kierunku zgodnym z kierunkiem ruch
wskazówek zegara.
3. Ustaw koronkę w pozycji wyjściowej (1) aby ustawić czas.

Wskazówka 1/10
sekundowa
Wskazówka
minutowa
Wskazówka
sekundowa
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Obsługa stopera
1. Wciśnij A aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Wciśnij B aby ustawić funkcję SPLIT oraz wyzerowanie.
Regulacja wskazówek stopera
1. Wyciągnij koronkę na pozycje 3.
2. Wciśnij A aby wyzerować wskazówkę dziesiętną.
3. Wciśnij B aby wyzerować wskazówki sekundowe i minutowe. Wskazówki poruszają
się tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
4. Każde wciśnięcie przyciska A lub B spowoduje przesunięcie wskazówek o jedną
pozycję. Przy przytrzmanych przyciskach wkazówki zaczną poruszać się szybciej.
UWAGA: Jeśli wskazówki nie działają poprawnie, należy wyciągnąć koronkę i
przytrzymać A i B jednocześnie przez ponad 2 sekundy. Kiedy przyciski zostaną
zwolnione, wskazówka sekundowa i 1/10 sekundowa zaczną się obracać i powrócą
na pozycję „0”. To oznacza że wewnętrzny obwód został zresetowany.
Ustawianie daty (tylko niektóre modele)
1. Wyciągnij koronkę na pozycję 2.
2. Obróć w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż odpowiednia
data wyświetli się w okienku.
3. Ustaw koronkę w pozycji wyjściowej (1).

Stoper chronograficzny JS20

WSKAZÓWKA 
24-GODZINNA

Ustawianie godziny
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Ustaw godzinę, obracając koronkę w prawo.
3. Aby uruchomić zegarek, ustaw koronkę w pozycji 1.

Wskazówka
minutowa

Używanie stopera
Stoper mierzy i wyświetla czas w jednostkach jednosekundowych. Maksymalny czas
pomiaru to 29 minut i 59 sekund. Stoper wyłącza się automatycznie po nieprzerwanym
działaniu przez 30 minut.
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Naciśnij przycisk B, aby zresetować stoper.  Wskazówka minutowa i wskazówka
sekundowa powrócą do pozycji ZERO.
Resetowanie stopera (również po wymianie baterii)
Procedurę resetowania należy wykonać wtedy, gdy wskazówka sekundowa stopera nie
powraca do pozycji ZERO sekundnika po resetowaniu stopera, a także po wymianie
baterii.
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówkę sekundową stopera w pozycji ZERO.
UWAGA: Wskazówka minutowa stopera jest zsynchronizowana z jego drugą
wskazówką.
UWAGA: Zmianę położenia wskazówki sekundowej stopera można przyspieszyć,
przytrzymując naciśnięty przycisk A.
3. Gdy wskazówki zostaną ustawione w pozycji ZERO, zresetuj godzinę i ustaw koronkę
w pozycji wyjściowej.
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Wskazówka
sekundowa
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LED  FO-009
Zwykły tryb wyświetlania czasu
1. Wciśnij B aby uaktywnić wyświetlacz LED. Wyświetlacz pokaże czas.
2. Przy wyświetlonym czasie, wciśnij B aby wyświetlić datę.
3. Przy wyświetlaniu czasu lub daty, bez wciskania przycisków przez 3 sekundy, czas będzie
się przewijać. Wyświetlacz wyłączy się po zakończeniu przewijania czasu lub daty.
Ustawienia czasu i kalendarza
1. Wciśnij B aby wyświetlić czas.
2. Wciśnij A od razu i przytrzymaj przez dwie sekundy aby wejść w ustawienia wyświetlania
czasu; 12/24 godzinne ustawienia czasowe zaczną mrugać na ekranie.
3. Wciśnij B aby zmienić wyświetlaną wartość. Wciśnij i przytrzymaj B dla szybkiego
przewijania.
4. Wćisńij A aby wejść w ustawienia kolejnej wartości.
5. Sekwencja ustawień to: 12/24 godzinny format czasowy, godzina, minuty, rok, miesiąc,
data, oraz opcja wyjścia z trybu zmiany ustawień.
UWAGA: Jeśli żaden przycisk nie zostanie użyty na przestrzeni 7 sekund, ustawienia
zostaną zapisane i wyświetlacz pokaże aktualny czas.
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