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Mechanizm nr E310

WAŻNE UWAGI:
Jeśli poziom naładowania baterii zegarka osiągnie stan niski lub zerowy, lub gdy wystąpi inna
usterka, konieczne będzie przeprowadzenie CAŁKOWITEGO ZRESETOWANIA i
USTAWIENIA POZYCJI 0.
Czas AM lub PM (przed południem lub po południu) określa się przy pomocy wskaźnika AM
/PM znajdującego się na tarczy zegarka na pozycji godz. 9:00. Kiedy wskazówka pokazuje
godzinę między 24 a 12, jest to czas AM. (przed południem) Kiedy wskazówka pokazuje
godzinę między 12 a 24, jest to czas PM. (po południu) Dla właściwego funkcjonowania
kalendarza istotne przy ustawianiu czasu jest zwrócenie uwagi na położenie wskazówki AM/
PM 24-godzinnej.
Zegarek posiada dwa „dyski” daty, dysk daty 1 (lewy) i dysk daty 2 (prawy). Dyski pracują
niezależnie od siebie. Oprócz wskazywania pierwszej cyfry dnia miesiąca, dysk daty 1 (lewy)
ma następujące tryby działania:

PROCEDURA CAŁKOWITEGO RESETOWANIA I USTAWIENIA POZYCJI 0
•
•
•
•
•

Odciągnąć koronkę na drugą pozycję
Wcisnąć i przytrzymać równocześnie górny przycisk (A) i dolny przycisk (B) przez
dwie sekundy, a potem oba zwolnić. To kończy procedurę całkowitego resetowania.
Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A) by wybrać dysk daty.
Wcisnąć i przytrzymać dolny przycisk (B) aby zmieniać datę na wybranym dysku, aż
wskaże 0.
Wcisnąć koronkę o dwie pozycje To kończy procedurę całkowitego resetowania i
ustawienia pozycji 0. Teraz należy ustawić czas i datę.

USTAWIANIE CZASU
•
•
•

Odciągnąć koronkę na drugą pozycję.
Obracać koronkę w dowolną stronę, aby ustawić aktualny czas. Proszę zwrócić uwagę
na wskazówkę 24-godzinną na pozycji godziny 9:00. Proszę dobrze wybrać czas AM
(przed południem) lub PM. (po południu)
Wcisnąć koronkę o dwie pozycje. To kończy procedurę ustawiania czasu.

USTAWIANIE ROKU PRZESTĘPNEGO, MIESIĄCA I DNIA
Przed ustawianiem daty proszę sprawdzić, czy bieżący rok jest przestępny lub ile lat minęło
od ostatniego roku przestępnego.
•
•

Odciągnąć koronkę na pierwszą pozycję. Oba dyski daty obrócą się, aby wskazać
miesiąc ustawiony w pamięci zegarka.
Wcisnąć i przytrzymać górny przycisk (A) przez co najmniej dwie sekundy, potem
zwolnić. Dysk daty 1 (lewy) wskaże „L.Y.” (rok przestępny). Dysk daty 2 (prawy)
wskaże liczbę lat, które upłynęły od ostatniego roku przestępnego (0, 1, 2 lub 3).
Przykład: ilustracja poniżej pokazuje 1. rok po roku przestępnym

•

Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Oba dyski daty obrócą się, aby wskazać
aktualny miesiąc ustawiony w pamięci zegarka. Dysk daty 1 (lewy) wskaże „M0” (dla
miesięcy między styczniem, a wrześniem), lub „M1” (dla miesięcy między
październikiem a grudniem), a dysk daty 2 (prawy) wskaże drugą lub jedyną cyfrę
miesiąca ustawionego w pamięci zegarka. Przykład: ilustracja poniżej pokazuje
listopad (11. miesiąc roku)

•

Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić pierwszą cyfrę miesiąca,
„dziesiątkę”. („M0” dla miesięcy między styczniem a wrześniem lub „M1” dla
miesięcy między październikiem, a grudniem).
Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Nieznacznie przesunie się dysk daty 2 (prawy
dysk), wskazując, że teraz ustawia się dysk daty 2 (prawy dysk).
Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić drugą cyfrę miesiąca na dysku daty
2 (prawy dysk). Przykład: od stycznia do września cyfra będzie od 1 do 9, dla
października 0, dla listopada 1, a dla grudnia 2.
Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Oba dyski obrócą się, aby wskazać aktualny
dzień miesiąca ustawiony w pamięci zegarka. Teraz ustawia się dysk daty 1 (lewy
dysk).
Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby zmienić pierwszą cyfrę daty, „dziesiątkę”
wskazywaną przez dysk daty 1 (lewy). Przykład: „0” dla dat od 1. do 9., „1” dla dat od
10. do 19., „2” dla dat od 20. do 29. i „3” dla 30. i 31.
Wcisnąć i zwolnić górny przycisk (A). Nieznacznie przesunie się dysk daty 2 (prawy
dysk) wskazując, że teraz ustawia się dysk daty 2 (prawy dysk).
Wcisnąć i zwolnić dolny przycisk (B) aby ustawić drugą cyfrę daty, „jedności”,
wskazywane przez dysk daty 2 (prawy dysk). Przykład: Ilustracja poniżej pokazuje 21.
dzień miesiąca:

•
•
•
•
•
•

•

Wcisnąć koronkę o jedną pozycję. To kończy procedurę ustawiania roku
przestępnego, miesiąca i dnia.
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