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1. Cechy
Zegarek ten jest wyposażony w wiele funkcji dodatkowych takich jak, między innymi, funkcja
powtarzania minut (funkcja dzwonka), która informuje użytkownika o obecnym czasie oraz
funkcje:
1. Wiecznego kalendarza, który automatycznie wybiera prawidłowe wskazania nawet dla
lat przestępnych;
2. codziennego dzwonka, który dzwoni o wybranej porze każdego dnia;
3. czasu lokalnego, który pokazuje czas dla obszaru lub innego kraju położonego w innej
strefie czasowej;
4. alarm lokalny, który dzwoni o wybranej porzekażdego dnia w oparciu o czas lokalny
obszaru lub innego kraju położonego w innej strefie czasowej wybranej w trybie
ustawiania czasu.
Ponadto zegarek ten jest wyposażony w funkcję fotoelektrycznego generowania energii, która
napędza zegarek dzięki wbudowanej w tarcze zegarka baterii słonecznej, która przetwarza
energię świetlna w energie elektryczną.

2. Nazwy części

* Ilustracja zamieszczona w tej instrukcji może różnic się od właściwego wyglądu zakupionego
zegarka.
Przycisk
Przycisk A
Przycisk B

Przycisk C

-

Główne zadania
ustawianie czasu lokalnego
ustawianie roku i miesiąca
wyświetlanie roku i miesiąca
funkcja powtarzania minut
ustawianie wskazówki daty
włączanie / wyłączanie alarmu
przełączanie trybów pracy
zegarka
sprawdzanie pozycji
wyjściowej

UWAGA
Przełączanie nie jest aktywne nawet podczas naciskania przycisków A i B są naciskane jeżeli
wskazówka godzin zegarka dodatkowego i wskazówka minut zegarka dodatkowego poruszają
się w sposób skoordynowany. Należy spróbować nacisnąć przycisk ponownie po
wcześniejszym upewnieniu się że wskazówki zostały zatrzymane.

3. Przed przystąpieniem do użytkowania
Przed przystąpieniem do użytkowania zegarka należy sprawdzić pozycję wyjściowa każdej ze
wskazówek postępując zgodnie z poniżej opisaną procedurą, aby upewnić się, że każda z
funkcji działa prawidłowo.

Pozycja wyjściowa: Jest to pozycja nadana każdej ze wskazówek w ustawieniach
fabrycznych, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie każdej z funkcji zegarka.
1. Sprawdzania pozycji wyjściowej
(1) Dociśnij koronkę do normalnej pozycji.
- Naciśnij przycisk C i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy do momentu
ustawienia się wskazówki daty i trybów na swojej pozycji wyjściowej
potwierdzającej tryb (0-SET).
- Sprawdź czy każda ze wskazówek ustawiona jest na następujących pozycjach.
Wskazówka daty i trybu : 0-SET
Wskazówka godzin zegarka dodatkowego, wskazówka minut zegarka
dodatkowego: 12:00
Wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM): szczyt strefy AM
(2) Po sprawdzeniu pozycji wyjściowych, naciśnij przyciski A, B i C aby powrócić do
normalnego trybu pracy zegarka. (Dodatkowo, zegarek powraca automatycznie do
normalnego trybu pracy po 20 sekundach, jeżeli żaden z przycisków nie zostanie
naciśnięty.)

* Jeżeli któraś ze wskazówek nie będzie wskazywała swojej pozycji wyjściowej, należy
ustawić pozycje poszczególnych wskazówek według proceduryopisanej w punkcie
„4.Ustawianie pozycji wyjściowej” na następnej stronie.

4. Ustawianie pozycji wyjściowej
Poszczególne funkcje zegarkanie będą działały właściwie jeżeli wskazówki nie ustawiają się
na pozycji wyjściowej. Jeżeli tak jest, należy ustawić właściwą pozycję wyjściową postępując
zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
1. Procedura całkowitego resetowania
(1) Odciągnij koronkę do pozycji 2.
(2) Naciśnij przycisk A, B i C równocześnie i przytrzymaj przez co najmniej 2
sekundy.
(3) Wskazówka daty i trybu, wskazówka godzin zegarka dodatkowego i wskazówka
minut zegarka dodatkowego cofną się w tej kolejności po puszczeniu
przycisków.
* Następnie kontynuuj ustawiając właściwe pozycje wyjściowe wskazówek.

Jeżeli po przeprowadzeniu procedury całkowitego resetowania koronka zostanie dociśnięta do
normalnej pozycji lub do pozycji 1 bez wcześniejszego ustawienia pozycji wyjściowych,
zostanie włączony „ostrzeżenie o konieczności ustawienia pozycji wyjściowej”, wskazówka
daty i trybu zacznie poruszać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wskazać na
konieczność ustawienia pozycji wyjściowych. Odciągnij koronkę ponownie do pozycji 2 i
przeprowadź procedurę „Ustawiania pozycji wyjściowej” opisaną poniżej.
2. Ustawianie pozycji wyjściowej
(1) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówkę godzin zegarka dodatkowego i
wskazówkę minut zegarka do nurkowania na pozycji 12:00.
UWAGA
- Należy przesuwać wskazówkę godzin zegarka dodatkowego i wskazówkę minut
zegarka dodatkowego dopóki wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM)
nie będzie wskazywać dolnej granicy strefy PM. Wskazówka czasu
przed/popołudniowego (AM/PM) porusza się w sposób skoordynowany ze
wskazówką godzin zegarka dodatkowego i wskazówką minut zegarka dodatkowego.
(2) Naciśnij przycisk B, aby ustawić wskazówkę daty i trybu na pozycji „0-SET”.
- Jednoczesne przytrzymanie przyciśniętych przycisków A i B spowoduje
nieprzerwany ruch wskazówek.
(3) Zawsze należy dociskać koronkę do normalnej pozycji.
– Wskazówka czasu przed/popołudniowego (AM/PM) przesunie się do strefy AM.

* Po ustawieniu pozycji wyjściowych należy upewnić się czy wskazywany przez zegarek czas
jest prawidłowy i w razie potrzeby ustawić właściwy czas (czas głównego zegarka, czas
zegarka dodatkowego) i datę.

5. Potwierdzanie czasu za pomocą tonu elektronicznego (powtarzanie
minut)
* Ta niezwykle wygodna funkcja informuje użytkownika o aktualnym czasie (godzinie,
minutach) przy pomocy elektronicznego sygnału.

Procedura potwierdzenia
* Zegarek informuje użytkownika o aktualnym czasie przy pomocy elektronicznego sygnału w
momencie naciśnięcia przycisku B przez około sekundę w normalnym trybie pracy zegarka.
- Koronka musi być dociśnięta do normalnej pozycji.
Interpretowanie sygnału elektronicznego
Godziny: Dźwięk o wysokim tonie informuje o ilości godzin ( ponieważ nie ma rozróżnienia
między godzinami przed/popołudniowymi AM/PM, należy sprawdzić pozycję
wskazówki godzin przed/popołudniowych by określić czy jest to godzina przed czy
popołudniowa.)
Minuty: Kombinacja sygnałów o wysokich i niskich tonach odpowiada każdym 15 minutom,
następnie następuje odpowiednia ilość sygnałów o niskich tonach odpowiadających
pozostałym minutom.
Przykład
Czas na zegarku dodatkowym to 4:48 (należy sprawdzić pozycje wskazówki godzin
przed/popołudniowych by określić porę dnia).
4 godziny: Sygnał o wysokim tonie jest słyszany cztery razy (1godzina X 4 razy).
45 minuty: Kombinacja sygnałów o wysokich i niskich tonach jest słyszana trzy razy (15
minut X 3 razy)
3 minuty: Sygnał o niskim tonie jest słyszany trzy razy (1minuta X 3 razy).

6. Ustawianie czasu i daty
1. Ustawianie głównego czasu zegarka
Po każdorazowym ustawieniu czasu na głównym zegarku należy dopasować czas na
zegarku dodatkowym do tego z głównego zegarka. Funkcja powtarzania minut i każdaz
funkcji alarmowych nie będzie pracowała poprawnie jeżeli czas zegarka dodatkowego nie
zostanie uzgodniony z czasem głównego zegarka.

(1) Odciągnij koronkę do pozycji 2 w momencie wskazywania przez sekundnik
zegarka 0 sekund.
(2) Przekręć koronkę w prawo aby właściwie ustawić wskazówkę minut i godzin.
Uwaga
- Kontynuuj ustawiając czas na zegarku dodatkowego zgodnie z czasem głównego zegarka.
2. Ustawianie czasu na zegarku dodatkowym
(1) Naciśnij przycisk A aby ustawić czas na zegarku dodatkowym zgodnie z czasem
zegarka głównego.
- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
- Sprawdź pozycje wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić
właściwa godzinę.
(2) Gdy koronka zostanie dociśnięta do normalnej pozycji w synchronizacji z
jakimkolwiek urządzeniem wskazującym aktualny czas, wskazówki godzin i
minut głównego zegara zaczną poruszać się z pozycji 0 sekund.
– Jeżeli czas na zegarku dodatkowym nie zostanie ustawiony po ustawieniu pozycji
wyjściowej i ustawieniu czasu głównego zegarka, zostanie włączona funkcja
ostrzegania o konieczności ustawienia czasu i wskazówka daty i trybu zacznie poruszać
się szybko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Ustawianie daty
(1) Odciągnij koronkę do pozycji 1.
- Wskazówka godzin zegarka dodatkowego wskazuje rok (ilość lat, które minęły
od ostatniego roku przestępnego), podczas gdy wskazówka minut zegarka
dodatkowego wskazuje miesiąc.
- Wskazówka daty i trybu wskazuje datę.
(2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić miesiąc i rok (ilość lat, które minęły od
ostatniego roku przestępnego).
- Wyświetlacz przesuwa się o jeden miesiąc po każdorazowym naciśnięciu
przycisku A.
- Wskazówka godzin zegarka dodatkowego automatycznie powraca do stycznia
(January) roku przestępnego po wskazaniu grudnia trzeciego roku od ostatniego
roku przestępnego.
(3) Naciśnij przycisk B, aby ustawić datę.
- Data przesuwa się o jeden dzień po każdorazowym naciśnięciu przycisku B.
- Naciskanie przycisku A lub przycisku B nieprzerwanie powoduje ciągły ruch
wskazówek.
(4) Po ustawieniu daty należy docisnąć koronkę do normalnej pozycji.

Wyświetlanie daty
* Zegarek dodatkowy zamienia się w wyświetlacz daty po naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku A przez około 2 sekundy w normalnym trybie pracy zegarka.
ilość lat, które minęły od ostatniego roku przestępnego),
Zegarek automatycznie powracado wyświetlania czasu po 20 sekundach wskazywania daty.
Dodatkowo, można powrócić do normalnego trybu pracy zegarka po jednoczesnym naciśnięciu
przycisków A, B i C.
Przykład – Odczytywanie daty
Kiedy data jest wyświetlana jako „10 czerwca 2 lata od ostatniego roku przestępnego” :

Tabela ułatwiająca szybkie odczytywanie daty
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Lata przestępne
Rok przestępny
1 rok
2 lata
3 lata
Rok przestępny
1 rok
2 lata

7. Codzienny alarm (H-AL)
-

Po ustawieniu alarmu będzie on się włączał codziennie o wyznaczonej porze.

1. Ustawianie alarmu
(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C aż do momentu przesunięcia się wskazówki
daty i trybu na tryb alarmu codziennego (H-AL.) (ON lub OFF).
- Wskazówki godzin i minut zegarkadodatkowego przesuwają się na wcześniej
ustawiony czas alarmu.
Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę alarmu.
Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty alarmu.
(2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówki godzin i minut zegarka
dodatkowego na wybrany czas alarmu.
- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.

-

Po naciśnięciu przycisku A wskazówka daty i trybu przesunie się na pozycję ON
(alarm aktywowany).
Sprawdź pozycje wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić
właściwa godzinę.

Uwaga
- Zegarek automatycznie powróci do wyświetlania czasu jeżeli przez minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk.
2. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu
- Alarm jest aktywowany (ON) bądź dezaktywowany (OFF) po każdorazowym
naciśnięciu przycisku B w trybie H-AL., wskazówka daty i trybu przesuwa się
by wskazać prawidłowy stan alarmu.
3. Wyłączanie alarmu
- Dźwięk alarmu można wyłączyć naciskając przycisk A, B lub C podczas jego
dzwonienia.
4. Sprawdzanie dźwięku alarmu
- Można sprawdzić dźwięk alarmu naciskając przycisk B przez około 2 sekundy
w trybie H-AL.

8. Czas lokalny (L-TM)
-

Funkcja ta pozwala użytkownikowi na ustawienie czasu dla innego regionu lub
kraju.
Czas może być ustawiony w jednostkach 30 minutowych w oparciu o czas
zegarka dodatkowego.

1. Ustawianie czasu lokalnego
(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu przesunięcia się wskazówki daty
i trybu na tryb czasu lokalnego (L-TM).
- Wskazówki godzin i minut zegarkadodatkowego przesuwają się na wcześniej
ustawiony czas lokalny.
Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę czasu
lokalnego.

Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty czasu
lokalnego.
- Wskazówka daty i trybu przesuwasię na L-TM.
(2) Wskazówki przesuwają się o odcinki 30 minut po każdorazowymnaciśnięciu
przycisku A. Aby ustawić czas lokalny wybranego regionu lub kraju należy
naciskać przycisk A.
- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
- W celu ustawienia właściwej godziny należy skonsultować pozycję wskazówki
godzin przed/popołudniowych.
Uwaga
– Zegarek automatycznie powróci do normalnegotrybu pracy jeżeli żaden przycisk nie
zostanie naciśnięty przez około 1 minutę.

9. Alarm lokalny
-

Po ustawieniu alarmu lokalnego, będzie on dzwonił codziennie w oparciuo czas
wskazywany i ustawiony dla zegara czasu lokalnego.

1. Ustawianie alarmu
(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C aż do momentu przesunięcia się wskazówki
daty i trybu na tryb alarmu lokalnego (L-AL.) (ON lub OFF).
- Wskazówki godzin i minut zegarkado nurkowania przesuwają się na wcześniej
ustawiony czas alarmu lokalnego.
Wskazówka godzin zegarka dodatkowego: wskazuje godzinę alarmu
lokalnego.
Wskazówka minut zegarka dodatkowego: wskazuje minuty alarmu
lokalnego.
(2) Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówki godzin i minut zegarka
dodatkowego na wybrany czas alarmu lokalnego.
- Nieprzerwane naciskanie przycisku A powoduje ciągły ruch wskazówek.
- Po naciśnięciu przycisku A wskazówka daty i trybu przesunie się na pozycję ON
(alarm aktywowany).
- Sprawdź pozycje wskazówki godzin przed/popołudniowych aby ustawić
właściwa godzinę alarmu lokalnego.

Uwaga
- Zegarek automatycznie powróci do wyświetlania czasu jeżeli przez minutę nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk.
2. Aktywowanie i dezaktywowanie alarmu
- Alarm lokalny jest aktywowany (ON) bądź dezaktywowany (OFF) po
każdorazowym naciśnięciu przycisku B w trybie L-AL., wskazówka daty i trybu
przesuwa się by wskazać prawidłowy stan alarmu.
3. Wyłączanie alarmu
- Dźwięk alarmu lokalnego można wyłączyć naciskając przycisk A, B lub C
podczas jego dzwonienia.
4. Sprawdzanie dźwięku alarmu
- Można sprawdzić dźwięk alarmu lokalnego naciskając przycisk B przez około 2
sekundy w trybie L-AL.

10.Funkcja korekcji sekund (0-SET)
Ta niezwykle wygodna funkcja pozwala użytkownikowi na zsynchronizowanie „sekund” czasu
głównego zegarka i czasu zegarka dodatkowego z jakimkolwiek innym urządzeniem lub
serwisem wskazującym czas. Zaleca się użycie tej funkcji kiedy sekundnik wyprzedza lub jest
opóźniony w stosunku do czasu podawanego przez inne urządzenie lub serwis wskazujący czas.
1. Procedura ustawiania „sekund” dla zegarka standardowego
(1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu ustawienia wskazówki daty i
trybu w pozycji funkcji korygowania sekund „0-SET”.
- Wskazówki godzin i minut zegarka dodatkowego wskazują aktualny czas.
(2) Naciśnij przycisk B w synchronizacji ze standardowym zegarkiem lub innym
urządzeniem bądź serwisem wskazującym czas.
* Ruch wskazówek różni się w zależności od pozycji sekundnika zegarka.

1) Kiedy sekundnik zegarka jest pomiędzy 0 a 29 sekund (zegarek spieszy się w
porównaniu ze standardowym zegarem):
- Sekundnik:
Czeka taką ilość czasu (sekund) o jaką się spieszył.
(Na przykład, jeżeli zegarek spieszy się o 3 sekundy, sekundnik czeka w tej
samej pozycji 3 sekundy.)
- Wskazówka daty i trybu: cofa się by wskazać datę odpowiadającą ilości sekund
o jakie spieszy się zegarek, po czym rozpoczyna odliczanie z tej pozycji.
(Na przykład: jeżeli zegarek spieszy się o 3 sekundy, wskazówka daty i trybu
cofnie się o 3 pozycje daty.)
Przykład: Zegarek spieszy się o 3 sekundy w stosunku do standardowego
zegara

2) Kiedy sekundnik zegarka jest pomiędzy 30 a 59 sekund (zegarek opóźnia się w
stosunku do standardowego zegara):
- Sekundnik: powraca na pozycję 0 sekund i zaczyna swoja pracę od nowa.
- Wskazówka daty i trybu: czeka na pozycji 0 – SET.

Operacja odliczania
- Wskazówka daty i trybu informuje użytkownika o ilości czasu do momentu
rozpoczęcia pracy przez sekundnik , w przypadku gdy sekundnik znajdował się
między 0 a 29 sekund kiedy został naciśnięty przycisk B podczas korekcji.
UWAGA
- Zegarek automatycznie powracado wyświetlania czasu jeżeli żaden przycisk nie
zostanie naciśnięty przez co najmniej 2 minuty.

11.Funkcje dodatkowe zegarków napędzanych energią słoneczną
- Kiedy bateria zegarka jest niedostatecznie naładowana, tarcza zegarka zmienia się w sposób
pokazany na poniższych ilustracjach.

Funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu baterii
- Sekundnik zegarka przełącza się z normalnego trybu pracy (wskazywanie każdej
mijającej sekundy) na tryb wskazywania co drugiej sekundy, aby zwrócić uwagę
na niewystarczające naładowanie baterii. Praca zegarka zostaje zatrzymana po
około 5 dniach od momentu rozpoczęcia pracy w trybie ostrzegania.
Funkcja zapobiegania nadmiernemu naładowaniu zegarka
- Kiedy bateria zegarka zostanie całkowicie naładowana w rezultacie wystawienia
baterii słonecznej na działanie światła, zostaje automatycznie włączona funkcja,
która zapobiega dalszemu ładowaniu baterii. To pozwala zapobiegać sytuacji w
której ładowanie baterii mogłoby mieć negatywny wpływ na baterię zegarka,
dokładność wskazywania czasu, funkcje lub pracę zegarka nie zależnie od tego
jak długo zegarek jest ładowany.

12.Wskazówki dotyczące czasu ładowania zegarka
-

Czas potrzebny na całkowite załadowanie może być różny dla różnych modeli
(w zależności od koloru tarczy, itp.) i jest ściśle powiązany z jakością światła i
otoczeniem. Poniższa tabela pomoże dokładnie określić potrzebny czas.

Światło
(lux)
500
1000
3000
10000
100000

Otoczenie

Jednodniowe
użytkowanie

W biurze

4 godziny

Potrzebny czas
Od zatrzymania
zegarka do
normalnej pracy
sekundnika
40 godzin

2 godziny

17 godzin

-

40 minut

6 godzin

180 godziny

15 minut

2,5 godziny

70 godziny

3 minuty

45 minut

10 godziny

60-70 cm od lampy
fluorescencyjnej
(30W)
20 cm od lampy
fluorescencyjnej
(30W)

Na dworze,
pochmurny dzień
Na dworze,
słoneczny, letni
dzień
•
•

Od całkowitego
rozładowania do
całkowitego
naładowania
-

Ładowanie zegarka do jednodniowego użytkowania: jest to czas
potrzebny na naładowanie baterii w stopniu pozwalającym na
jednodniowa pracę zegarka.
Całkowite naładowanie: jest to czas potrzebny na całkowite
naładowanie baterii zegarka po jej wcześniejszym rozładowaniu.

Uwaga
* Po całkowitym naładowaniu baterii zegarek będzie działał przez około 9 miesięcy bez
potrzeby dodatkowego ładowania. Po całkowitym rozładowaniu baterii i zatrzymaniu pracy
zegarka potrzeba znacznego okresu czasu by zegarek mógł na nowo zacząć działać (patrz
tabela). Dlatego też zaleca się doładowywanie baterii zegarka codziennie. Ponadto zaleca się
ładowanie baterii zegarka poprzez wystawienie zegarka na działanie światła słonecznego co
najmniej raz w miesiącu.

13.Środki ostrożności podczas użytkowania zegarka napędzanego
energią słoneczną
Zegarek powinien być cały czas naładowany
Należy pamiętać, że nosząc długie rękawy uniemożliwia się kontakt zegarka ze
światłem i doładowywanie baterii. Należy pamiętać o regularnym ładowaniu
zegarka szczególnie zimą.
UWAGA Środki ostrożności podczas ładowanie zegarka
- Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której zegarek nagrzał by się zbytnio
podczas ładowania, gdyż może to spowodować utratę koloru lub deformację
wewnętrznych części zegarka lub złe działanie mechanizmu zegarka.
Należy unikać ładowania zegarka w wysokich temperaturach (powyżej 60°C)
Na przykład:
- Ładowanie poprzez umieszczenie zegarka zbyt blisko źródła światła,
które może się łatwo rozgrzać, takich jak lampa halogenowa lub
żarówka.

- Ładowanie poprzez umieszczanie zegarka na półce przed przednią
szybą samochodu, która bardzo łatwo się nagrzewa.
-

Podczas ładowania zegarka poprzez lampę halogenową, żarówkę lub inne źródło
światła mogące łatwo się rozgrzać, należy zawsze upewnić się, że zegarek
znajduje się w odległości 50 cm od źródła światła, aby zapobiec nadmiernemu
nagrzaniu się zegarka.

OSTRZEŻENIE Użytkowanie baterii
• Nie wolno wymieniać baterii w zegarku.
• Jeżeli trzeba wyjąć baterię z zegarka, należy pamiętać o przechowywaniu jej z
dala od dzieci.
• W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem i zasięgnąć fachowej porady lekarskiej.
• W przypadku wystąpienia takiej konieczności bateria może być wymieniana
jedynie w autoryzowanych punktach serwisowych.

14.Wymiana baterii
-

Mimo, że bateria zegarka nie powinna być wymieniana, może wystąpić rzadkie
przypadki nie właściwego ładowania się baterii. Jeżeli wystąpi taki problem,
należy niezwłocznie wymienić baterię w autoryzowanym centrum serwisowym.

15.Rozwiązywanie problemów
1. Kiedy wskazówka daty i trybu porusza się wstecz
- W rezultacie przeprowadzenia procedury całkowitego resetowania i nie ustawienia
pozycji wyjściowej została aktywowana funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia
pozycji wyjściowej. Należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania
pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
2. Kiedy wskazówki nie wskazują właściwych pozycji w różnych trybach.
- Pozycja wyjściowa wskazówek może się przesunąć jeżeli zegarek został poddany silnemu
wstrząsowi. Należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji
wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
3. Kiedy praca zegarka jest nieprawidłowa
- Niezwykle rzadko mogą się pojawić nieprawidłowości we wskazaniach lub pracy zegarka
(na przykład obracające się nieustannie wskazówki), które są wynikiem wpływu pola
elektromagnetycznego, silnego wstrząsu i innych sytuacji. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce
należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i ustawiania pozycji wyjściowej
zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji wyjściowej”.
4. Kiedy wskazówka daty i trybu porusza się szybko zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Po ustawieniu czasu zegarka głównego nie ustawiono czasu zegarka dodatkowego. W
rezultacie została aktywowana funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia czasu. Należy
ustawić czas zegarka dodatkowego zgodnie z opisem w rozdziale „ 6. Ustawianie czasu i
daty”.
5. Kiedy sekundnik zegarka wskazuje co drugą odmierzaną sekundę.
- W rezultacie nie dostatecznego naładowania zegarka, bateria osiągnęła niski stan
naładowania i została włączona funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu

baterii. W takim przypadku należy naładować baterię zegarka zgodnie z opisem w rozdziale
„12. Wskazówki dotyczące czasu ładowania zegarka”.
Po wymianie baterii zegarka
- Po wymianie baterii zegarka należy przeprowadzić procedury całkowitego resetowania i
ustawiania pozycji wyjściowej zgodnie z opisem w rozdziale „4. Ustawianie pozycji
wyjściowej”. Jeżeli te procedury nie zostaną przeprowadzone zegarek może funkcjonować
nieprawidłowo.

16.Środki ostrożności

UWAGA Użytkowanie w kontakcie z wodą
Istnieje kilka typów wodoszczelności, jak pokazano w poniższej tabeli.
Jednostka „bar” jest równa 1 atmosferze.
* WATER RESIST(ANT) xx bar może być również zapisana jako W.R. xx bar.
Należy sprawdzić stopień wodoszczelności zegarkaporównując oznaczenia na tarczy i
deklu z oznaczeniami zamieszczonymi w tabeli.
Oznaczenia
Przykłady użytkowania
Tarcza

Dekiel

WATER
RESIST
Lub brak
oznaczenia

WATER
RESIST
(ANT)

WATER
RESIST
WR 50 lub (ANT) 5
WATER
bar lub
RESIST 50 WATER
RESIST
(ANT)
WATER
RESIST
WR
(ANT)
100/200
10
lub
bar/20
WATER
bar lub
RESIST
WATER
100/200
RESIST
(ANT)

Specyfik
acja

Nieznaczny
kontakt z wodą
(mycie twarzy,
deszcz, etc.)

Ograniczony
Sporty wodne
kontakt z woda
(nurkowanie
(zmywanie, prace
kuchenne, pływanie, powierzchniowe)
etc.)

Nurkowanie z
butlą

Użycie
koronki lub
przycisków
zamoczonyc
hw
widoczny
sposób

Wodoszc
zelny do
3
atmosfer

OK

NO

NO

NO

NO

Wodoszc
zelny do
5
atmosfer

OK

OK

NO

NO

NO

Wodoszc
zelny do
10/20
atmosfer

OK

OK

OK

NO

NO

OSTRZEŻENIE: Wodoszczelność
• Wodoszczelność dla codziennego użytkowania (3 atmosfery): Zegarek jest
wodoszczelny podczas niewielkiego kontaktu z wodą. Może być użyty podczas
codziennych czynności takich jak mycie twarzy, nie należy go jednak zanurzać
pod wodę.

•
•

Wyższy stopień wodoszczelności (5 atmosfer): Zegarek jest wodoszczelny
podczas średniego kontaktu z wodą. Może być noszony podczas takich
czynności jak pływanie, należy go jednak zdjąć podczas nurkowania.
Wyższy stopień wodoszczelności (10 – 20 atmosfer): Zegarek może być
używany podczas nurkowania bez osprzętu, należy go jednak zdjąć podczas
nurkowania z osprzętem.

UWAGA
• Przed kontaktem z wodą należy upewnić się czy koronka jest dociśnięta, a w przypadku
dokręcanej koronki należy ją dokręcić.
• NIE wolno dotykać koronki mokrymi palcami, nie należy używać koronki gdy zegarek
jest mokry lub znajduje się pod wodą. W przeciwnym wypadku do wnętrza może dostać
się woda i uszkodzić mechanizm.
• Jeżeli zegarek miał kontakt z wodą morską, należy go następnie opłukać i osuszyć
miękką szmatką.
• Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda lub szkiełko zegarka pozostaje zaparowane
dłużej niż jeden dzień, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego punktu
serwisowego. Pozostawienie zegarka w takim stanie grozi uszkodzeniem mechanizmu i
korozja niektórych jego elementów.
• Jeżeli do wnętrza zegarka dostała się woda morska, należy niezwłocznie zapakować
zegarek w pudełko lub plastikową torebkę i udać się do punktu serwisowego. W
przeciwnym wypadku ciśnienie wewnątrz zegarka może trwale uszkodzić mechanizm.
UWAGA: Należy utrzymywać zegarek w czystości
• Odciągniecie koronki może zostać utrudnione przez pył i brud osadzający się z
czasem między koronka a kopertą. Aby zapobiec osadzaniu się brudu należy, co
jakiś czas przekręcać koronkę w przód i w tył nie odciągając jej.
• Należy wycierać wodę lub pot, która osadzi się na pasku, kopercie bądź szkiełku
przy pomocy delikatnej miękkiej szmatki.
• Brud pozostawiony na kopercie lub pasku może spowodować reakcje alergiczna.
Pasek może ulec zabrudzeniu pod wpływem kurzu bądź potu podczas kontaktu ze
skórą ludzką. Należy okresowo czyścić zegarek.
Czyszczenie zegarka:
• Do usuwania brudu, potu bądź wody z koperty i szkiełka należy używać miękkiej
szmatki.
• Do usuwania brudu, potu bądź wody ze skórzanego paska należy używać miękkiej
szmatki.
• Nawet stalowa lub złota bransoleta może zacząć korodować, jeżeli nie była
czyszczona przez długi okres czasu. Plastikowy lub gumowy pasek oraz metalową
bransoletę należy czyścić przy pomocy szczoteczki i mydlanej wody. Jeżeli zegarek
nie jest wodoszczelny należy udać się do serwisu.
UWAGA: Należy unikać użytkowania rozpuszczalników (benzyna, rozcieńczacz, itp.)
ponieważ mogą one uszkodzić zegarek.

OSTRZEŻENIE: Warunki użytkowania
• Zegarka można używać tylko w temperaturach określonych w instrukcji obsługi.
Użytkowanie zegarka w temperaturach przekraczających wskazane w instrukcji
może spowodować zniszczenie bądź całkowite zepsucie zegarka.
• Nie należy używać zegarka w miejsca o wysokiej temperaturze takich jak sauna.
Użytkowanie zegarka w miejscach o wysokiej temperaturze może doprowadzić do
poparzeń skóry.
• Nie należy pozostawiać zegarka w miejscach łatwo nagrzewających się takich jak
schowek lub deska rozdzielcza w samochodzie. Zegarek może zostać uszkodzony a
plastikowe części zdeformowane.
• Nie wolno pozostawiać zegarka w pobliżu magnesu. Jeżeli zegarek znajdzie się w
pobliżu przyrządów medycznych zawierających magnes, słuchawki telefonu
komórkowego, zatrzasku torebki, drzwi lodówki, etc. Może wystąpić zaburzenie w
odmierzaniu czasu. W takim wypadku należy niezwłocznieodsunąć zegarek i
ustawić poprawny czas.
• Nie należy umiejscawiać zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie takich urządzeń
domowych emitujących fale elektryczne takich jak ekran telewizora.
• Nie należy poddawać zegarka wstrząsom takim jak upuszczenie na podłogę.
• Należy unikać użytkowania zegarka w bezpośrednim sąsiedztwie chemikaliów i
gazów. Unikaj noszenia zegarka w obecności chemikaliów i gazów. W przypadku,
gdy rtęć lub inna substancja chemiczna (taka jak ropa, benzyna, rozpuszczalnik,
alkohol, spraye, kosmetyki) wejdzie w kontakt z zegarkiem może dojść do
dekoloryzacji, zniszczenia lub zepsucia koperty, paska czy innych części zegarka
Regularne przeglądy zegarka:
Zegarek wymaga regularnych przeglądów, co 2 – 3 lata. Aby zachować wodoszczelność
zegarka, uszczelki powinny być wymieniane regularnie. Należy używać tylko oryginalnych
części Citizen.
Przechowywanie
• Podczas użytkowania zegarka przez dłuższy okres czasu należy delikatnie wycierać
pot, brud czy wodę z zegarka i przechowywać go w niezbyt wysokich czy niskich
temperaturach i niskiej wilgotności.
• Podczas nie użytkowania zegarka przez dłuższy okres czasu zaleca się
przechowywanie zegarka w miejscu z jak największym dostępem do światła.

17.Specyfikacja
1. Model: G90*
2. Typ: Wielowskazówkowy zegarek analogowy zasilany energią słoneczną
3. Dokładność: : przeciętnie +/-15 sekund na miesiąc (w normalnych temperaturachod + 5
°C do +35°C)
4. Zalecane temperatury użytkowania: : -10°C do +60°C/ 14°C do 140°C
5. Funkcje tarczy:
- Czas: Główny zegarek (godzina, minuty, sekundy)
Zegarek dodatkowy (czas lokalny: godziny, minuty, AM/PM)

-

Data: Rok (ilość lat które minęły od ostatniego roku przestępnego), miesiąc,
data
6. Funkcje dodatkowe:
- Funkcja powtarzania minut (wskazuje aktualny czas przy pomocy
elektronicznego sygnału)
- Wieczny kalendarz: rok, miesiąc i data są przełączane automatycznie aż do 28
lutego 2100 (uwzględniając lata przestępne)
- Funkcja alarmu codziennego: alarm dzwoni codziennie o ustawionej porze.
- Funkcja czasu lokalnego (może być ustawiona w przedziałach 30 minutowych):
wskazuje czas w regionie lub kraju ulokowanym w innej strefie czasowej.
- Funkcja alarmu lokalnego: Alarm dzwoni codziennie o ustalonej porze w
oparciu o ustawiony czas lokalny.
- Funkcja korekcji sekundnika: pozwala to ustawić sekundnik zegarka głównego i
zegarka dodatkowego z zegarem standardowym
- Funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia pozycji wyjściowej: wskazówka
daty i trybu wskazuje, że pozycja wyjściowa nie została ustawiona.
- Funkcja ostrzegania o konieczności ustawienia czasu: wskazówka daty i trybu
wskazuje, że czas na zegarku głównym i zegarku dodatkowego nie został
zsynchronizowany po ustawieniu pozycji wyjściowej.
- Sprawdzanie pozycji wyjściowej: sprawdza pozycje wyjściową wskazówki daty
i czasu, wskazówki godzin zegarka dodatkowego, wskazówki minut zegarka do
nurkowania i wskazówki AM/PM.
- Funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu baterii: sekundnik
wskazujący co druga odliczaną sekundę wskazuje, że bateria jest niedostatecznie
naładowana.
- Funkcja zapobiegania zbytniemu naładowaniu: zatrzymuje dalsze ładowanie
natychmiast po pełnym naładowaniu się baterii.
7. Czas działania zegarka:
- Czas kiedy zegarek zatrzyma się z powodu rozładowania baterii po jej
uprzednim całkowitym naładowaniu: około 9 miesięcy.
- Czas kiedy zegarek zatrzyma się po włączeniu się funkcji ostrzegania o
niepełnym naładowaniu baterii: około 5 dni.
8. Bateria: 1
* Specyfikacja może ulec zmianie.

Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
serwis@anyro.com.pl

