
  Wskazówki oraz przyciski    

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji 
mogą różnić się od rzeczywistego zegarka 
kupionego.  
 
Wyciągnięta koronka ma dwie pozycje.  

Zmiana trybu 

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. Sekundnik 

wskaże 30 sekund i zatrzyma się. 

2. Obróć koronkę, aby wskazać◄ pożądany  tryb.   

3. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

Sprawdzanie  poziomu  rezerwy chodu 

3. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zakończyć procedurę 

sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie po 

upływie 10 sekund. 

 Opis wskazań oraz elementów funkcyjnych 

  Funkcje  

Zegarek jest wyposażony w Eco- Drive, czyli technologię zasilania światłem. Za pomocą powierzchni fotowoltaicznych zlokalizowanych pod lub wokół tarczy 

zegarka przetwarzane jest światło w energię elektryczną magazynowaną w akumulatorze. Energia ta niezawodnie napędza mechanizm, ruch wskazówek oraz 

zasila wszystkie inne dodatkowe funkcje zegarka. Rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne – eliminuje potrzebę wymiany baterii. 

Wskazówka 
minutowa 

Przycisk 

Przycisk 

Data 

Wskazówka 
godzinowa 

Sekundnik 

Funkcje 

Wskazówka 
Dual Time 

Funkcje 
• Dzień tygodnia 
• Rezerwa chodu 

(5 poziomów) 
• Czas letni (SMT 

ON/OFF) 

Odbiór sygnału (RX-
TME/ RX-GPS) 
Status odbioru 
sygnału (OK/ NO) 

Poziom rezerwy 
energii 

Tryb 

Miasto 

Ustawienie alarmu 
(ALM ON/OFF) 

Możesz zobaczyć bieżącą wielkość rezerwy mocy, odnosząc się do 

wskazania rezerwy mocy.  

 

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.  

2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Wskazówka ukaże poziom 

rezerwy mocy na poziomie, a sekundnik wskaże bieżące ustawienie 

dla strefy czasowej czasu lokalnego.  

             Poziom rezerwy mocy jest zawsze wyświetlany w trybie [LLI]. 

Poziom 

Skala 

Przybliżony 
czas działania 

Informacja 
oraz 

zalecenia 

Około 18 do 
14 miesięcy 

Około 14 do 
10 miesięcy 

Około 10 do 
4 miesięcy 

Około 4 
miesięcy do 

5 dni 
5 dni i krócej 

Rezerwa 
energii jest w 

pełni 
naładowana. 

F990 Instrukcja obsługi 

Rezerwa energii jest 
wystarczająca do 

wykonania wszystkich 
funkcji. 

Zegarek należy natychmiast 
naładować. 

Rezerwa 
energii jest 
zbyt niska. 

Rezerwa 
energii jest 
zbyt niska. 

Optymalny poziom do użytkowania zegarka. 



1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.  

2. Naciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A. Sekundnik wskaże wynik 

ostatniego odbioru. 

 

Sprawdzanie poziomu energii (Light-Level Indicator) 

1. Zmień tryb na [LLI] i wepchnij koronkę do pozycji 0.  

2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Sekundnik wskaże poziom 

generowania energii. Ilość wytwarzanej energii jest mierzona w odstępie 

1 sekundy i wskazywana w poziomach. 

3. Wciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B, aby zakończyć procedurę 

sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie po 

upływie 30 sekund. 

Sprawdzanie sygnału satelitarnego 

• Sekudnik pokazuje wynik ostatniego odbioru, niezależnie od typów 

otrzymanych informacji lub informacji o lokalizacji czy czasie. 

Odbieranie sygnału czasu satelitarnego 

• Aby anulować odbiór, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aż 

sekundnik powróci do wskazywania czasu. 

  Odbiór czasu  
Otrzymanie informacji o czasie może potrwać od 3 do 30 sekund. 

 Powtórny odbiór  

Poziom 

Skala 

Informacja 
oraz 

zalecenia 

Rezerwa 
energii jest 

naładowana. 

Naładuj w jaśniejszym miejscu, 
gdzie poziom mocy generowanej 

osiągnie poziom „5” lub „6”. 

Odbiór 

Brak odbioru 

3. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zakończyć procedurę 

sprawdzenia. Wyświetlanie czasu wznowi się automatycznie 

Uzyskiwanie informacji o lokalizacji Zegarek ustawia czas na świecie i 

automatycznie dostosowuje czas i kalendarz do czasu domowego za pomocą 

uzyskanych informacji o lokalizacji.  

• Uzyskanie informacji o lokalizacji może zająć 30 sekund - 2 minuty.  

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji  0.  

2. Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk B przez 2 sekundy, aż 

wskazówka sekundowa wskaże „RX-GPS”. Po zakończeniu odbioru 

sekundnik wskazuje nowe ustawienie i powraca do wyświetlania czasu. 

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i wciśnij koronkę do pozycji 0.  

2. Naciśnij i przytrzymaj dolny prawy przycisk A przez 2 sekundy, aż 

sekundnik wskaże „RX-TME”. Po zakończeniu odbioru sekundnik 

wskazuje wynik i powraca do wyświetlania czasu. 

Otrzymanie informacji może zająć 36 - 13 sekund.  

 

1. Zmień tryb na [TME] lub [UTC] i przesuń koronkę do pozycji 0.  

2. Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund dolny prawy przycisk A.  

Zwolnij przycisk po tym, jak sekundnik wskaże "RX-TME" i obróci się 

całkowicie do punktu "RX-TME" ponownie.  

Rozpoczynie się odbiór.  

Po zakończeniu odbioru sekudnik wskaże wynik odbioru i powróci do 

wskazywania sekund. 



Ręczne ustawianie czasu na świecie 
Ten zegarek może wskazywać czas na całym świecie, według którego wybrano 39 

stref czasowych (UTC). 

1. Zmień tryb na [TME] lub [LLI] i wyciągnij koronkę do pozycji 2. Sekundnik 

wskaże bieżące ustawienie strefy czasowej czasu lokalnego. Gdy tryb jest 

[UTC], możesz zmienić tylko ustawienie strefy czasowej dla czasu lokalnego. 

2. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Sekundnik wskaże bieżące 

ustawienie strefy czasowej dla czasu lokalnego. Za każdym, gdy naciśniesz 

przycisk B nieznacznie przesunie się wskazówka minutowa, a tym samym 

ustawienie celu (czasu lokalnego). 

3. Obróć koronkę, aby wybrać strefę czasową. 

4. Naciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę. Sekundnik powróci do 

wskazywania sekund. 

  Jak odczytać wskazanie czasu na świecie  

Tabela stref czasowych i miejsc reprezentacyjnych  
(Na podstawie informacji ze stycznia 2018 r.) 

Ustawienie czasu letniego 

1. Zmień tryb na [TME] lub [LLI] i wyciągnij koronkę do pozycji 2.  Wskazówka 

funkcji ukazuje ustawienie czasu letniego lokalnego (SMT ON / OFF). 

2. Naciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A. 

Za każdym naciśnięciem przycisku A ustawienie czasu letniego (SMT ON / 

OFF) zmienia się na przemian.  

3. Naciśnij i zwolnij prawy górny przycisk B. Wskazanie funkcji wskazuje 

ustawienie czasu lokalnego na czas lokalny (SMT ON / OFF). Za 

każdym naciśnięciem przycisku B nieznacznie przesuwa się 

wskazówka minutowa ustawienia celu, a ustawienia strefy czasowej 

zmieniają się na przemian.  

4. Naciśnij i zwolnij dolny prawy przycisk A, aby zmienić ustawienie 

czasu letniego lokalnego.  

5. Przesuń koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę.  Sekundnik 

powraca do wskazywania czasu. 

Sekundnik 

Reprezentatywne 
obszary 

Strefy czasowe 

Zegarek posiada 39 oznaczeń stref 

czasowych z kilkoma reprezentatywnymi 

nazwami obszarów.  Strefa czasowa jest 

ustawiana poprzez skierowanie sekundnika 

na jedno ze znaczników.  Na ilustracji po 

prawej stronie punkty sekundnik wskazuje 26 

sekund, a ustawienie strefy czasowej to 

„+10,5”.Strefy czasowe są prezentowane 

przez przesunięcia od UTC. 

Strefa 
czasowa 

Sekundnik Miasto 
Reprezentatyw

ne obszary 

0 0 LON Londyn 

+1 2 PAR Paryż 

+2 4 ATH Ateny 

+3 6 RUH Riyadh 

+3.5 7 — Tehran 

+4 8 DXB Dubai 

+4.5 9 — Kabul 

+5 10 KHI Karachi 

+5.5 12 DEL Delhi 

+5.75 13 — Kathmandu 

+6 14 DAC Dhaka 

+6.5 15 — Yangon 

+7 16 BKK Bangkok 

+8 18 
BJS Beijing/Hong 

Kong (HKG) 

+8.5 19 — Pyongyang 

+8.75 20 — Eucla 

+9 21 TYO Tokio 

+9.5 23 ADL Adelaide 

+10 25 SYD Sydney 

+10.5 26 — Lord Howe 

+11 27 NOU Noumea 

+12 29 AKL Auckland 

+12.75 31 — Chatham Islands 

+13 32 TBU Nuku'alofa 

+14 34 — Kiritimati 

-12 36 — Baker 

-11 38 MDY Midway 

-10 40 HNL Honolulu 

-9.5 41 — Markizy 

-9 42 ANC Anchorage 

-8 44 LAX Los Angeles 

-7 46 DEN Denver 

-6 48 CHI Chicago 

-5 50 NYC Nowy Jork 

-4 52 MAO Manaus 

-3.5 53 — St. John's 

-3 54 RIO Rio de Janeiro 

-2 56 FEN 
Fernando de  

Noronha 

-1 58 PDL Azory 

Czas letni 

Czas standardowy  



Sprawdzanie oraz regulowanie sekundy przestępnej Ręczna regulacja czasu i kalendarza 

Sekunda przestępna jest regulowana automatycznie, ale można również 

ustawić ją ręcznie. 

1. Zmień tryb na [SET] and wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

Sekundnik zatrzyma się. 

2. Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk B przez 2 sekundy lub 

więcej. 

Używając pozycji „0:00:00” jako punktu początkowego, wskazówka 

minutowa oraz sekundnik wskazują ustawienie sekundy przestępnej. 

3. Obróć koronkę, aby dostosować ustawienie, jeśli sekunda 

przestępna jest nieprawidłowa. 

Zakres regulacji wynosi od 0 do ‒90 sekund. 

4. Wepchnij koronkę do pozycji 0. 

5. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę. 

Gdy sekunda przestępna jest 
ustawiona na „-37 sekundę”. 

Gdy sekunda przestępna jest 
ustawiona na „-65 sekundę”. 

Wskazówki pokazują 0 minut 37 
sekund. 

Wskazówki pokazują 1 minutę 5 
sekund. 

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [SET]. 

3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

Sekundnik zatrzyma się w pozycji 0. 

4. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A. 

Wskazówka godzinowa wraz z minutową zaczną nieznacznie się poruszać, a 

czas i kalendarz zaczną się nastawiać. 

5. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zmienić wskazówkę, która ma 

zostać skorygowana. 

- Po każdym naciśnięciu przycisku A, cel zmienia się w następujący sposób 

godzina/minuta/24-godziny → data → rok/miesiąc → dzień tygodnia → 

(powrót do góry). 

- Wskazówka lekko przesuwa się, gdy zostanie wybrana, aby ukazać 

rozpoczęcie regulacji. 

6. Obróć koronkę, aby wyregulować wskazówkę. 

- Wskazówki godzinowe, minutowe i 24-godzinne poruszają się 

synchronicznie. 

- Sprawdź, czy ustawiony czas to AM czy PM za pomocą wskazówki 24- 

godzinnej. 

- Data zmieni się na kolejny dzień, gdy 5 razy obrócisz wskazówką 

funkcyjną. 

-Gdy obrócisz koronką kilkukrotnie wskazówki będę obracać się 

nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w 

odwrotnym kierunku. 

- Rok oraz miesiąc wskazywane są za pomocą sekundnika. 

 

 
Miesiąc odpowiada jednej z 12 

stref pokazanych na 

poniższym rysunku.  

Każda liczba oznacza miesiąc 

 

Rok odpowiada latom, które 
upłynęły od roku przestępnego i jest 

wskazywany za pomocą pozycji 
sekundnika. 

 

7. Powtórz krok 5 I 6. 

8. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

9. Zmień tryb na [TME], aby  zakończyć procedurę. 

 



Sprawdzanie pozycji wskazówek  

Korekta pozycji wskazówek 

1.  Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR]. 

3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

Sekundnik zatrzyma się w pozycji 0. 

4. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A. 

Wskazówka godzinowa wraz z minutową zaczną nieznacznie się 

poruszać. 

5. Wciśnij i zwolnij prawy dolny przycisk A, aby zmienić 

wskazówkę, która ma zostać skorygowana. 

- Po każdym naciśnięciu przycisku A, cel zmienia się w następujący 

sposób godzina/minuta/24-godziny → data → rok/miesiąc → 

dzień tygodnia → (powrót do góry). 

- Wskazówka lekko przesuwa się, gdy zostanie wybrana, aby ukazać 

rozpoczęcie regulacji. 

6. Obróć koronkę, aby wyregulować wskazówkę. 

- Wskazówki godzinowe, minutowe i 24-godzinne poruszają się 

synchronicznie. 

- Data zmieni się na kolejny dzień, gdy 5 razy obrócisz wskazówką 

funkcyjną. 

- Gdy obrócisz koronką kilkukrotnie wskazówki będę obracać się 

nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w 

odwrotnym kierunku. 

- Rok oraz miesiąc wskazywane są za pomocą sekundnika. 

7. Powtórz krok 5 I 6. 

8. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

9. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę. 
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 Resetowanie zegarka 

1.  Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR]. 

3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

    Wskazówki przesuwają się do bieżących pozycji “0” zapisanych w 

    pamięci i zatrzymują się. 

4. Sprawdź pozycje referencyjne dla poniższych wskazówek. 

    Prawidłowe pozycje wskazówek: 

- Godzina, minuta i sekundnik: 

  0 godzina 00 minuta 0 sekunda, 

- 24-godzinna ręka: “24”, 

- Data: pomiędzy 31 a 1, 

- Wskazówka funkcyjna: "30" 

 Gdy aktualna pozycja różni się powyższej, przejdź do kroku 

"Korekta pozycji wskazówek". 

5. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

6. Zmień tryb na [TME], aby zakończyć procedurę. 

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

2. Obróć koronkę, aby przesunąć wskazówkę trybu do trybu [CHR]. 

3. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

    Wskazówki przesuwają się do bieżących pozycji “0” zapisanych w 

    pamięci i zatrzymują się. 

4. Wciśnij i zwolnij, jednocześnie dolny prawy przycisk A i górny prawy 

    przycisk B. Po zwolnieniu przycisków usłyszysz dźwięk alarmu i 

    rozpocznie się reset zegarka 

Domyślne ustawienia po resetowaniu zegarka 

Czas, kalendarz 1 stycznia, Niedziela, Rok przestępny 

Czas światowy LON 

Czas letni SMT OFF dla wszystkich obszarów 

Ustawienia alarmu ALM OFF 

Budzik 0:00 AM 

Wynik odbioru Nie 

 Po wykonaniu resetu zegarka  

Skoryguj pozycję referencyjną, ustaw czas i kalendarz oraz wykonaj 

ustawienie alarmu. 

 

 


