Czas pracy baterii:
Większość zegarków i biżuterii Starck’a wyposażonych jest w baterię,
która wystarcza na 17-18 miesięcy pracy.
Zegarki LED i Dish Digital są wyposażone w baterię, która wystarcza
na 24 miesiące pracy.
Uwaga: Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na uszczelkę,
musi być ona włożona na miejsce tak, aby zegarek nie stracił swojej wodoszczelności.
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Ustawianie czasu:
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręcając koronkę ustaw właściwy czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem do pozycji 1.
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Instrukcje dotyczące użytkowania paska:
1. W celu dopasowania długości paska, wystarczy zlokalizować śrubki na wewnętrznej stronie
sprzączki i odkręcić je (rys. 1).
2. Następnie należy zdjąć metalowy zaczep z paska (rys. 2).
UWAGA: Po docięciu paska do właściwej długości nie można z powrotem go wydłużyć.
Upewnij się, że wybrana przez Ciebie długość jest właściwa.
3. Utnij pasek do wybranej długości. Załóż z powrotem metalowy zaczep na pasek.
Wsuń sprzączkę na zaczep i przykręć śrubki.
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Instrukcje dotyczące użytkowania paska:
1. W celu dopasowania długości paska, wystarczy znaleźć zewnętrzną stronę sprzączki (rys. A).
2. Następnie należy otworzyć sprzączkę wyciągając z którejkolwiek strony znajdujący się
wewnątrz teleskop i wyjąć pasek (rys. B).
UWAGA: Po docięciu paska do właściwej długości nie można z powrotem go wydłużyć.
Upewnij się, że wybrana przez Ciebie długość jest właściwa.
3. Utnij pasek do wybranej długości. Wsuń pasek z powrotem wewnątrz sprzączki
i zamknij ją dociskając osłonę i wsuwając teleskop do momentu usłyszenia
kliknięcia (rys. B).
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Instrukcja dotycząca użytkowania bransoletki:
1. W celu dopasowania długości bransoletki należy znaleźć śrubki/teleskop i odkręcić (rys. A).
Uwaga: Po poluzowaniu wypchnij śrubki/teleskop od drugiej strony.
2. Zdejmij metalowy zaczep z bransoletki (rys. B).
3. Zdejmij odpowiednią ilość metalowych ogniwek z bransoletki (rys. B).
Uwaga: Liczba zdjętych ogniwek PU powinna być równa ilości zdjętych metalowych ogniwek.
4. Wsuń bransoletę z powrotem w sprzączkę i umieść w niej śrubki/teleskop.
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CURVED LCD (LCD w kształcie łuku)

-

Rzeczywisty czas
Czas światowy
Alarm
Automatyczne podświetlenie (EL)

Czas i alarm:
Normalny tryb czasu:
o „ . ” przeniesie Cię do następnego wyświetlacza czasu. Dostępne rodzaje wyświetlacza
czasu to: czas cyfrowy, czas analogowy, czas cyfrowy horyzontalny,
światowy czas cyfrowy.
o „ . ” lub „ .. ” pozwoli na przewijanie kolejnych wyświetlaczy czasu
o „ ....” aktywuje podświetlenie na cztery sekundy.
o „ ...” wyświetli na cztery sekundy aktualną datę.

Menu ustawień:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ....” a słowo na środku wyświetlacza zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk „ . ” lub „ .. ” aby przełączać menu ustawień.
W menu ustawień znajdują się : Czas rzeczywisty, Czas światowy, Alarm.
3. Naciśnij przycisk „ ... ” aby wybrać odpowiednie menu ustawień.
4. Naciśnij przycisk „ .... ” aby wyjść z menu ustawień i potwierdzić swoje ustawienia.
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Ustawianie czasu rzeczywistego:
1. „ .... ” pozwoli na wejście w tryb ustawień. Środek wyświetlacza zacznie migać.
2. „ . ” lub „ .. ” pozwoli na ustawienie migających cyfr. Wybierz „REAL” (rzeczywisty)
na środku wyświetlacza. Uwaga: W wypadku pól z podwójną opcją wyboru,
naciskanie „ . ” lub „ .. ” pozwoli wybrać właściwą.
3. „ ... ” zapamięta wybrane ustawienie i pozwoli przejść do następnego ustawianego pola.
(w tym wypadku wyboru miasta).
4. Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić właściwą godzinę, minuty, rok (2005 – 2054),
miesiąc, datę, ustawienia czasu letniego on/off, automatyczne podświetlenie (EL)
on/off (dzień tygodnia zostanie ustawiony automatycznie).
5. „ .... ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień. Uwaga: Włączone automatyczne EL
aktywuje podświetlenia za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk.

Ustawianie czasu światowego:
1. „ .... ” pozwala na wejście w tryb ustawień. Środek wyświetlacza zacznie migać.
2. „ . ” lub „ .. ” pozwoli na właściwe ustawienie migających cyfr.
Wybierz „ WORLD” (świat) na środku wyświetlacza.
Uwaga: „ . ” Pozwoli na przeglądanie listy w dół, zaś „ .. ” pozwoli
na cofanie się w górę listy.
o Podczas przeglądania listy miast ich 3–literowy kod będzie się wyświetlał na głównym
wyświetlaczu. Kod miasta będzie migał.
o Dolny wyświetlacz pokaże pełną nazwę miasta, czas dla danego miasta, różnicę czasu
i ustawienia czasu letniego (jeżeli będą włączone).
3. „ ... ” pozwoli na wybór miasta i przejście do włączenia lub wyłączenia DST
(ustawienia czasu letniego).
4. „ .... ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień i powrót do wyświetlacza trybu ustawień.
5. Wybrane miasto, różnica czasu i pora dnia przed południem/po południu (am/pm)
zostaną wyświetlone w trybie wyświetlacza cyfrowego czasu światowego.
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Skrót

Miasto

Różnica
Godzinowa

Skrót

Miasto

Różnica
Godzinowa

MDY
HNL
ANC
LAX
DEN
CHI
NYC
CCS
RIO
ATA
CPV
LON

Midway
Honolulu
Anchorage
Los Angeles
Denver
Chicago
New York
Caracas
Rio de Janeiro
Antarktyda
Cape Verde
London

GMT - 11 godzin
GMT - 10 godzin
GMT - 9 godzin
GMT - 8 godzin
GMT - 7 godzin
GMT - 6 godzin
GMT - 5 godzin
GMT - 4 godziny
GMT - 3 godziny
GMT - 2 godziny
GMT - 1 godzina
GMT 00 godzin

PAR
CAI
MOW
DXB
KHI
DAC
BKK
HKG
TYO
SYD
NOU
AKL

Paris
Cairo
Moscow
Dubai
Karachi
Dacca
Bangkok
Hong Kong
Tokyo
Sydney
Noumea
Auchland

GMT + 1 godzina
GMT + 2 godziny
GMT + 3 godziny
GMT + 4 godziny
GMT + 5 godzin
GMT + 6 godzin
GMT + 7 godzin
GMT + 8 godzin
GMT + 9 godzin
GMT + 10 godzin
GMT + 11 godzin
GMT + 12 godzin

Ustawianie alarmu:
1. „ .... ” pozwoli na wejście w tryb ustawień. Środek wyświetlacza zacznie migać.
2. „ . ” lub „ .. ” pozwoli na właściwe ustawienie migających cyfr. Wybierz „Alarm” na środku
wyświetlacza. Uwaga: W wypadku pól z podwójną opcją wyboru, naciskanie „ . ” lub „ .. ”
pozwoli wybrać właściwą opcję.
3. „ ... ” zapamięta wybrane ustawienie i pozwoli przejść do następnego ustawianego pola.
4. Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić minuty i włączyć/wyłączyć alarm.
5. „ .... ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień.
6. „Alarm On” pokaże się na wyświetlaczu czasu rzeczywistego jeżeli alarm został włączony.
Uwaga: Czas alarmu jest ustawiony dla czasu rzeczywistego. Dzwonek alarmu będzie dzwonił
przez 20 sekund, po czym wyłączy się automatycznie, można go też wyłączyć naciskając
dowolny przycisk.

8

INSTRUKCJA DLA ZEGARKÓW CYFROWYCH
o
o
o
o
o

Czas 1+2
Alarm 1+2
Chronograf
Timer (odliczanie)
Auto EL (podświetlanie)

Reset:
Jeżeli praca wyświetlacza jest nieprawidłowa zaleca się zresetowanie zegarka.
W celu zresetowania wszystkich funkcji zegarka należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać
wszystkie cztery przyciski. W ten sposób zegarek zacznie wskazywać 12:00 w południe,
1 stycznia 2000.

CZAS
Normalny tryb czasu:
o „ .... ” pozwoli przejść do następnego trybu pracy zegarka. Każdy kolejny tryb
mignie dwa razy na wyświetlaczu, aby wskazać który z nich został wybrany
(jeżeli funkcja dzwonka jest włączona dodatkowo usłyszysz sygnał dźwiękowy).
o „ ... ” pozwoli aktywować podświetlenie wyświetlacza. Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku „ ... ” do momentu usłyszenia dwóch krótkich dźwięków włączy/ wyłączy
funkcję auto EL (automatyczne podświetlenie). Aktywuje to podświetlenie przy
każdorazowym użyciu przycisków.
o „ .. ” pozwoli zmienić czas wyświetlacza z Czas 1 na Czas 2. Wybór czasu zostanie
pokazany na wyświetlaczu poprzez TIM 1 lub TIM 2. Naciśnij raz aby zobaczyć drugi czas.
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy aby zmienić na inny czas.
o „ . ” pozwoli na wyłączenie/włączenie dzwonka. Jeżeli jest on włączony,
przy każdorazowym naciśnięciu przycisków lub o każdej pełnej godzinie
będziesz słyszał sygnał dźwiękowy. Będzie to wskazane przez kropkę
na środku wyświetlacza.
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Ustawianie czasu i daty:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .... ” do momentu usłyszenia podwójnego dźwięku,
godziny zaczną migać.
2. „ .. ” pozwoli właściwie ustawić migające cyfry.
3. „ . ” pozwoli przejść do następnego ustawianego pola (w tym wypadku minut).
4. Powtórz czynności 2 i 3 aby wyzerować sekundy, wybrać 12/24 godzinny tryb
wyświetlania czasu, wybrać rok (2000 – 2049),
miesiąc i datę (dzień tygodnia zostanie dopasowany automatycznie).
5. „ .... ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień.

Chronograf:
1. „ . ” pozwoli rozpocząć/zatrzymać odmierzanie czasu na 100/sek. chronografie. „O”
będzie migać w każdym innym trybie pracy zegarka jeżeli chronograf będzie odmierzał czas.
2. „ .. ” pozwoli wyzerować wskazania chronografu, gdy będzie on zatrzymany. „ .. ” pozwoli na
odczytanie czasu pośredniego (split time) podczas pracy chronografu. „CHRO” będzie migać
podczas odczytu czasu pośredniego. Czas pośredni będzie wyświetlany tylko przez 5 sekund.
Po tym czasie zegarek powróci do normalnego trybu pracy chronografu.
Gdy chronograf odmierzy 1 godzinę, przez dwie sekundy będzie słychać dźwięk dzwonka
(jeżeli jest on włączony) a chronograf przejdzie do trybu wyświetlania godzin, minut, sekund
zamiast minut, sekund i 100/sek.
TIMER (Odliczanie)
Ustawienia timera:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .... ” do momentu, w którym minuty zaczną migać.
2. „ .. ” pozwoli na ustawienie minut.
3. „ . ” pozwoli przejść do ustawiania sekund.
4. „ .. ” pozwoli ustawić sekundy.
5. „ .... ” pozwoli wyjść z trybu ustawień.
Minimalna wartość odliczania timera to 03 sekundy. Maksymalna wartość to 59 minut, 59
sekund (ustawienie fabryczne to 00 minut, 00 sekund).
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Tryb timera:
1. „ . ” pozwala włączyć/wyłączyć odliczanie. „ . ” będzie migał w każdym innym trybie pracy
zegarka, aby przypominać o tym, że timer jest włączony.
2. „ .. ” pozwoli powrócić do wcześniej ustawionego dla timera czasu, gdy timer będzie
zatrzymany.
Gdy timer odliczy ustawiony czas, dzwonek zabrzęczy trzykrotnie i „ . ” zacznie migać.

ALARM
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .... ” do momentu, gdy dzwonek dwukrotnie zabrzęczy,
a godziny zaczną migać.
„ .. ” pozwoli na ustawienie migających cyfr.
„ . ” pozwoli na przejście do kolejnego ustawianego pola.
„ .... ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień.
„ . ” pozwoli wyłączyć/włączyć alarm.

2.
3.
4.
5.

Uwaga: Ponieważ są dwa oddzielne alarmy (1 i 2), Alarm 1 jest ustawiany jedynie dla Czasu 1,
a Alarm 2 działa jedynie dla Czasu 2. Jeżeli zmienisz Czas 1 na Czas 2 w trybie czasu,
automatycznie zmieni to Alarm 1 na Alarm 2 w trybie alarmów. Alarm 1 będzie dzwonił tylko
podczas pracy Czasu 1, zaś Alarm 2 tylko w trybie Czasu 2. Funkcja włączania i wyłączania jest
niezależna dla każdego z tych dwóch alarmów i musi być aktywowana osobno.
( = ) Ten znak pojawi się na środku wyświetlacza, jeżeli alarm będzie włączony.
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LED CYFROWY

Normalny wyświetlacz:
Naciśnij i przytrzymaj „ . ” przez jedną sekundę, aby „obudzić” zegarek.
Zegarek zacznie działać w trybie wyświetlania czasu. „ . ” pozwoli na przejście
do następnego trybu.
Tryby zmieniają się w następującej kolejności: czas, kalendarz, tryb „uśpienia”.
Zegarek powróci do trybu „uśpienia”, jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty
przez co najmniej 2 sekundy.
Jeżeli „ . ” zostanie naciśnięty i przytrzymany przez co najmniej 1 sekundę,
wyświetlacz zostanie podświetlony przez 6 sekund. Następnie zegarek powróci
do trybu „uśpienia”, nawet gdy przycisk będzie nadal wciśnięty.
Podczas pracy w trybie ustawień naciśnięcie i przytrzymanie „ . ” przez 2 sekundy
spowoduje automatyczną zmianę (zwiększenie wartości) cyfr.
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Opis trybów:

12 – godzinny i 24 – godzinny wyświetlacz:
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Tryb czasu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ . ”przez co najmniej 1 sekundę, aby „obudzić” zegarek.
W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .. ” przez 2 sekundy, aby wejść w tryb
ustawiania czasu; 12/24 – godzinne ustawienie zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk „ . ”, aby ustawić migające cyfry.
3. Naciśnij przycisk „ .. ” aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnego ustawianego pola.
(w tym wypadku do godzin).
4. Powtórz czynności 2 i 3 dla godzin i minut.
5. Naciśnij przycisk „ .. ”, aby wyjść z trybu ustawień.
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Tryb kalendarza:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ . ” przez co najmniej 1 sekundę, aby „obudzić” zegarek.
Naciśnij przycisk „ . ” ponownie, aby wejść w tryb kalendarza. W trybie kalendarza
naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .. ” przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień
kalendarza; rok zacznie migać. Cyfry roku będą się zmieniać od 2004 do 2053, po czym
powrócą z powrotem do 2004.
2. Naciśnij przycisk „ . ” aby ustawić migające cyfry.
3. Naciśnij przycisk „ .. ” aby zapamiętać ustawienia i przejść do kolejnego ustawianego
pola (w tym wypadku miesiąca).
4. Powtórz czynności 2 i 3 dla miesiąca i daty.
5. Przycisk „ .. ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień i zastosowanie wprowadzonych
ustawień kalendarza.
6. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund dotychczasowe ustawienia
zostaną zignorowane i zegarek powróci do poprzednich ustawień i pracy w normalnym
trybie czasu.

15

DISH DIGITAL

Tryb ustawień czasu i daty:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ .. ” przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść w tryb
ustawień czasu i kalendarza; „A” i „P” zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk „ . ” aby ustawić właściwą godzinę.
3. Naciśnij przycisk „ .. ” aby przejść do kolejnego ustawianego pola (w tym wypadku minut).
4. Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić minuty „MI”, wyzerować sekundy „SE”, ustawić
rok „YR”, miesiąc „MH” i datę „DA”. Każdy dwuliterowy skrót pojawi się na 2 sekundy
przed pokazaniem obecnej wartości.
5. Przycisk „ .. ” pozwoli na wyjście z trybu ustawień.
6. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie użyty przez 30 sekund dotychczasowe ustawienia
zostaną zignorowane i zegarek powróci do poprzednich ustawień i pracy w normalnym
trybie czasu.
7. Rok może być wybrany między 2004 – 2052.
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„YR” zostanie wyświetlone
przez 2 sekundy, po czym rok
zacznie migać, gotowy do
zmiany ustawień.
Naciśnij „ . ” aby ustawić rok
(2004-2053)

„MO” zostanie wyświetlone
przez 2 sekundy, po czym
miesiąc zacznie migać, gotowy
do zmiany ustawień.
Naciśnij „ . ” aby ustawić
miesiąc

„DA” zostanie wyświetlone
przez 2 sekundy, po czym data
zacznie migać, gotowa do
zmiany ustawień.
Naciśnij „ . ” aby ustawić datę.
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Moduł O-Ring

Wyświetlacz czasu:
Dookoła wyświetlacza znajduje się 60 cyfrowych segmentów. Gdy upływa kolejna minuta
pojawia się następny czarny segment. Godzina pojawi się na czarnych segmentach dopóki
nie wyświetlą się wszystkie i nie zmienią w jasny wyświetlacz.

Ustawienie czasu:
Przyciski znajdują się na tyle koperty.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy.
2. Wyświetlacz HOUR (godzin) zacznie migać. Naciśnij przycisk ADJUTS aby ustawić godziny.
3. Naciśnij przycisk SET, aby ustawić minuty (MINUTE).
4. Naciśnij przycisk ADJUST, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk SET, aby wyjść z trybu ustawień.
* Wyświetlacz automatycznie powróci do normalnej pracy, jeżeli żaden przycisk nie zostanie
użyty przez 1 minutę.

19

