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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZEGARKA ANALOGOWEGO 

Ustawienie czasu
1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2.
2. Kręcąc koronką ustawić wskazówki – godzinową i minutową - 
    na właściwy czas.
3. Wcisnąć koronkę do położenia 1.

1 2

PO
LS

KI



3

MODEL  Z DATOWNIKIEM

DATOWNIK

Ustawienie daty i godziny
1.  Wyciągnąć koronkę do położenia 2.
2.  Kręcąc koronką w kierunku zgodnym lub przeciwnym 
     do ruchu wskazówek zegarka ustawić datę na dzień poprzedni. 
     Kierunek przesuwania się daty jest różny w zależności od modelu zegarka.
3. Wyciągnąć koronkę do położenia 3.
4. Kręcąc koronką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
    aż do ustawienia właściwej daty i godziny, zwracając uwagę czy 
    ustawiona godzina jest przed czy po południu.
5. Wcisnąć koronkę do położenia 1.

1 2 3



4

MECHANIZM  Z AUTOMATYCZNYM NACIĄGIEM

Zegarek wyposażony w mechanizm automatyczny nakręca się od ruchu ręki. 
Dlatego zegarek nie noszony na ręku przez kilkadziesiąt kolejnych godzin, 
zatrzymuje się. Jeśli zegarek zatrzyma się, zalecane jest ręczne nakręcanie 
mechanizmu przez obracanie koronki zgodnie z ruchem wskazówek zegarka 
do osiągnięcia niezbędnej akumulacji energii. 
Ważne jest dopasowanie zegarka do rozmiaru nadgarstka. Zbyt luźne dopasowanie 
może spowodować utratę zdolności zegarka do samonakręcania. 
Zapas zgromadzonej energii jest wystarczający do napędzania mechanizmu 
zegarka przez około dobę.

SZKIELETOWA TARCZA ODSŁANIAJĄCA MECHANIZM TY605
(23 kamienie, 1 koronka)

Ustawienie czasu
1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2.
2. Kręcąc koronką, zgodnie z kierunkiem 
    ruchu wskazówek zegarka, ustawić 
    wskazówki godzinową i minutową 
    na właściwy czas.
3. Wcisnąć koronkę do położenia 1.

1 2
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ZEGAREK AUTOMATYCZNY 2505

1 2

A

DATOWNIK REZERWA CHODU

1. W celu rozpoczęcia mierzenia czasu, należy obrócić koronkę zgodnie 
    z kierunkiem ruchu wskazówek zegarka 15-20 razy  w położeniu 1, 
    aż do momentu kiedy wskazówka rezerwy chodu przesunie się od  "-" 
    niskiej rezerwy do "+" pełnej rezerwy. Wyciągnąć koronkę do położenia 2 
    i obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegarka, aby ustawić czas. 
    Wcisnąć koronkę do położenia 1.
2. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić datę. Każde naciśnięcie przycisku A 
     przesuwa datę o jedną jednostkę. Wskazówka w lewym górnym rogu 
     wskazuje datę i automatycznie ustawia się na "1 "na koniec miesiąca 
     liczącego 31 dni.
Uwaga: Nie należy ustawiać daty pomiędzy 22.00 a 4.00 ponieważ
może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.
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ZEGAREK AUTOMATYCZNY 2525

1. W celu rozpoczęcia mierzenia czasu, należy obrócić koronkę zgodnie 
     z kierunkiem ruchu wskazówek zegarka 15-20 razy  w położeniu 1.
2. Wyciągnąć koronkę do położenia 2 i kręcąc nią zgodnie z kierunkiem 
     ruchu wskazówek zegarka, ustawić czas. Wcisnąć koronkę do położenia 1.
3.  Nacisnąć przycisk A, aby ustawić miesiąc.
4.  Nacisnąć przycisk B, aby ustawić datę.
5.  Nacisnąć przycisk C, aby ustawić dzień tygodnia.

Uwaga: Każde naciśnięcie przycisku przesuwa jednostkę o jedną.

Uwaga: Nie należy ustawiać daty pomiędzy 22.00 a 4.00, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie mechanizmu.
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CHRONOGRAF VD54
(MODEL Z DATOWNIKIEM VD53)

Ustawienia daty i godziny
1. Przed ustawieniem czasu należy upewnić się, że stoper jest zatrzymany 
     i ustawiony w położeniu “0” (12.00).
2. Wyciągnąć koronkę do położenia 2.
3. Kręcić koronką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
    aż do ustawienia daty poprzedniego dnia.
4. Wyciągnąć koronkę do położenia 3, kiedy wskazówka sekundowa będzie 
    na godzinie 12.00.
5. Kręcić koronką, aby ustawić właściwą datę i czas zwracając uwagę 
    na wskazówkę 24-godzinową.
6. Wcisnąć koronkę do położenia 1.

1 2 3
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Uwaga: Jeśli koronka jest w położeniu 2, nie należy naciskać przycisków. 
W przeciwnym razie wskazówki chronografu będą przesuwać się. 
 Stoper
1. Nacisnąć przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować stoper.
Międzyczas
1. Nacisnąć przycisk B, gdy stoper jest uruchomiony.
2. Nacisnąć przycisk B, aby powrócić do stopera.
3. Nacisnąć przycisk A, aby zakończyć odmierzanie czasu.
4. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować.

Zerowanie stopera, ustawienie prawidłowej pozycji stopera.
1. Jeśli jedna z wskazówek nie jest w położeniu “0” (12.00), 
    wyciągnąć koronkę do położenia 3.
2. Nacisnąć przycisk A, aby przesunąć wskazówki zgodnie z kierunkiem 
   ruchu wskazówek zegara; nacisnąć przycisk B, aby przesunąć wskazówki 
   w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wcisnąć koronkę do położenia 1. 
Uwaga:  Kalibracja stopera nie jest mozliwa w trakcie 
kiedy stoper jest włączony lub pokazuje miedzyczas.
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Ustawienie czasu
1. Wyciągnąć koronkę do położenia 3.
2. Kręcąc koronką zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ustawić czas.
3. Wcisnąć koronkę do położenia 1, aby uruchomić zegarek.  

Użycie stopera
1. Nacisnąć przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać stoper.
2. Nacisnąć przycisk B, aby sprawdzić międzyczas i wyzerować stoper. 

Ustawienie wskazówki stopera
1. Wyciągnąć koronkę do położenia 3.
2. Nacisnąć przycisk A, aby wyzerować wskazówkę 1/10 sekundy.

(1 koronka / 2 przyciski)

1 2 3
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MINUTOWA
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SEKUNDOWA

WSKAZÓWKA
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CHRONOGRAF VD55 
(MODEL Z DATOWNIKIEM VD57)
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3. Nacisnąć przycisk B, aby wyzerować wskazówki sekundową i minutową. 
     Wskazówki poruszają się tylko zgodnie z kierunkiem ruchu 
     wskazówek zegara.
4. Każde naciśnięcie przycisku A lub B przesuwa wskazówki o jedną jednostkę. 
    Wskazówki przesuwają się szybko, kiedy przyciski są wciśnięte.  
Uwaga: Jeśli wskazówki stopera działają niepoprawnie, należy wyciągnąć 
koronkę oraz nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski A i B przez 
ponad 2 sekundy. Po zwolnieniu przycisków, wskazówki sekundowa 
i 1/10 sekundy stopera zaczną obracać się, po czym powrócą do położenia “0”.   
Ustawienie daty (w niektórych modelach) 
1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2.
2. Kręcić koronką w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek 
    zegara, ustawić datę na dzień poprzedni.
3. Wyciągnąć koronkę do położenia 3, kiedy wskazówka sekundowa będzie 
    na godzinie12.
4. Kręcić koronką zgodnie z kierunkiem wskazówek aż do ustawienia 
     właściwej daty oraz godziny, zwracając uwagę czy ustawiona godzina 
     jest przed czy po południu.
5. Wcisnąć koronkę do położenia 1.
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Wyświetlanie czasu lokalnego
1. Nacisnąć przycisk A, aby zmienić tryb. Kolejność trybów jest następująca: 
    alarm, timer, stoper.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć 
    podświetlenie.
3. Nacisnąć przycisk B, aby włączyć podświetlenie.
4. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć sygnał godzinowy.
5. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić czas drugiej strefy czasowej. Nacisnąć 
    i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie 
    czasu lokalnego/drugiej strefy czasowej.
Uwaga: W dowolnym trybie, nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy, 
aby przejść do trybu stopera.
Uwaga: W każdym momencie, w dowolnym trybie ustawień, nacisnąć przycisk B, 
aby opuścić tryb ustawień.
Uwaga: W dowolnym trybie ustawień, jeśli żaden z przycisków nie jest obsługiwany 
przez 30 sekund, wszystkie zmiany zostaną zapisane, a ustawienie automatycznie 
powróci do trybu wyświetlania.

ZEGAREK CYFROWY X1

C

D

B

A
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Ustawienie czasu i kalendarza
1. W trybie czasu lokalnego, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy; 
    godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć liczbę o jednostkę, nacisnąć przycisk D, 
    aby zmniejszyć liczbę o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, 
    aby szybko zwiększyć/zmniejszyć liczbę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnego ustawienia.
4. Powtórzyć czynności 2 i 3. Kolejność ustawień jest następująca: godzina, 
     minuta, sekunda, rok, miesiąc, data, 12/24-godzinny format, format 
     miesiąc/data lub data/miesiąc.   
5. Nacisnąć przycisk B, aby opuścić tryb ustawień.
6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby przejść do czasu 
    drugiej strefy czasowej. Następnie wykonać czynności 1 - 5, aby ustawić 
    czas drugiej strefy czasowej.
Uwaga: Dzień tygodnia zostanie automatycznie zaktualizowany po wyjściu 
z trybu ustawień. 
Tryb pamięci
1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu pamięci.
Uwaga: Jeśli żadne dane nie są przechowywane, wyświetli się NO DATA. 
Jeśli dane są zapisane, wyświetli się bieżący zestaw (1-9). 
2. Nacisnąć przycisk C, aby przełączyć ustawione dane: czas całkowity, 
najlepszy czas, średni czas, i każde okrążenie (do 100 okrążeń). 
3. Nacisnąć przycisk D, aby wyświetlić bieżący zestaw, nacisnąć przycisk D 
   ponownie, aby przejść do następnego zestawu.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby usunąć wszystkie 
   dane w bieżącym zestawie.
Uwaga: W każdym momencie wyświetlania pamięci, nacisnąć przycisk A, 
aby opuścić i przejść do trybu alarmu.
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Tryb alarmu
1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu alarmu.
2. Nacisnąć przycisk C, aby włączyć/wyłączyć alarm.
3. Nacisnąć przycisk D, aby przełączyć alarm 1/alarm 2.
Ustawienie alarmu
1. W trybie alarmu, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy; 
    godzina zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć liczbę o jednostkę, nacisnąć przycisk D, 
    aby zmniejszyć liczbę o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, 
    aby szybko zwiększyć/zmniejszyć liczbę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby ustawić i przejść do następnego ustawienia.
4. Powtórzyć czynności 2 i 3. Kolejność ustawień jest następująca: godzina, 
    minuta,1 strefa czasu/2 strefa czasu.   
5. Nacisnąć przycisk B, aby opuścić tryb ustawień.
Uwaga: Alarm trwa 20 sekund. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
Timer (odliczanie wsteczne)
1. Nacisnąć przycisk A, aby przejść do trybu alarmu. Ustawienie domyślne 
    to 5 minut.
2. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić timer, nacisnąć przycisk D, 
    aby zatrzymać timer.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby usunąć odliczanie 
    wsteczne i wyzerować timer.
Uwaga: Alarm trwa 20 sekund, gdy odliczanie wsteczne osiągnie zero. 
Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm.
Ustawienie timera
1. W trybie timera, nacisnąć i przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, 
    aby przejść do trybu ustawień.
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2. Nacisnąć przycisk C, aby zwiększyć liczbę o jednostkę, nacisnąć przycisk D, 
     aby zmniejszyć liczbę o jednostkę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk C lub D, 
     aby szybko zwiększyć/zmniejszyć liczbę.
3. Nacisnąć przycisk A, aby potwierdzić i przejść do następnego ustawienia.
4. Powtórzyć czynności 2 i 3. Kolejność ustawień jest następująca: godzina, 
    minuta,sekunda.
5. Nacisnąć przycisk B, aby opuścić tryb ustawień.
6. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić timer, nacisnąć przycisk D, 
    aby zatrzymać timer.
7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować 
     i wyłączyć timer.
Tryb stopera
1. W dowolnym trybie, nacisnąć i przytrzymać przycisk C przez 3 sekundy, 
    aby przejść do trybu stopera.
2. Nacisnąć przycisk C, aby uruchomić stoper, nacisnąć przycisk D, aby 
    zatrzymać stoper.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk D przez 3 sekundy, aby wyzerować stoper.
Liczenie okrążeń
1. Nacisnąć przycisk C, kiedy stoper jest uruchomiony, aby odczytać okrążenie.
Uwaga: Jeśli żaden inny przycisk nie zostanie wciśnięty po naciśnięciu 
przycisku C, po 5 sekundach automatycznie wyświetli się całkowity czas stopera, 
po następnych 5 sekundach wyświetli się następne okrążenie.
2. Nacisnąć przycisk B, aby powrócić do następnego okrążenia 
    (do 100 okrążeń).
3. Nacisnąć przycisk D, aby zatrzymać stoper.
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WODOSZCZELNOŚĆ

· Czyścić zegarek miękką szmatką zwilżoną wodą, zwracając uwagę na oznaczenie 
  wodoszczelności zegarka, umieszczone na tylnej części koperty. 
· Po kontakcie ze słoną wodą, lekko opłukać zegarek pod słodką wodą i wytrzeć do sucha 
  miękką szmatką, zwracając uwagę na oznaczenie wodoszczelności zegarka, umieszczone 
  na tylnej części koperty
· Unikać kontaktu ze środkami chemicznymi typu rozpuszczalniki, oleje, kremy, samoopalacze.
  Kontakt z w/w środkami może uszkodzić zegarek (pasek, bransoletę) lub trwale go zabarwić.
· Kontakt z wodą znacznie przyspiesza proces zużycia paska.
· Należy systematycznie czyścić metalowe bransolety i koperty z użyciem miękkiej szczotki 
  zwilżonej roztworem płynu do mycia naczyń, zwracając uwagę na oznaczenie wodoszczelności 
  zegarka, umieszczone na tylnej części koperty. Po wyczyszczeniu wytrzeć miękką szmatką 
  do sucha.
· Kontakt zegarka (paska/bransolety) z farbującą odzieżą może doprowadzić do trwałego
  zabrudzenia niemetalowych elementów.
· Dokładność chodu zegarka kwarcowego wynosi .................... na miesiąc.
· Dokładność chodu zegarka mechanicznego wynosi ................... na dobę.




