H162
Dziękujemy za zakup zegarka Citizen.
Przed rozpoczęciem użytkowania, wystaw tarczę zegarka na działanie światła (słonecznego lub
sztucznego) w celu pełnego naładowania. Dla optymalnego działania, zaleca się wystawiać zegarek na
działanie światła przynajmniej raz w miesiącu na kilka godzin.
Z uwagi na specyfikę technologii, upoważnionym do naprawy zegarka jest Autoryzowany Serwis
Marki Citizen. W przypadku usterki lub pytań proszę kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.

Zegarek wyposażony jest:
- w technologię Radio Controlled – zegarek automatycznie synchronizuje datę i czas na podstawie
sygnału odbieranego drogą radiową
- w system Eco-Drive – zegarek zasilany światłem (słonecznym lub sztucznym)
- wieczny kalendarz – nie ma potrzeby korygowania daty na koniec każdego miesiąca
- tryb nurkowania - zapewnia dokładne wskazanie czasu podczas nurkowania
- funkcja korygowania czasu stref czasowych - łatwe dostosowanie do czasu lokalnego

Środki ostrożności:
Nurkowanie jest sportem ekstremalnym i niebezpiecznym. Gdy używasz zegarka podczas nurkowania, proszę
upewnij się, że dobrze zrozumiałeś zasady funkcjonowania i użytkowania zegarka. Postępowanie
w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w niniejszej instrukcji może wpłynąć na jego prawidłowe działanie.
Zegarek ten nie wpisuje się w podstawowy ekwipunek nurka.
Jeśli używasz tego zegarka do nurkowania, bądź pewien że jesteś odpowiednio wyszkolony. Zachowaj
wszystkie niezbędne środki ostrożności. UWAGA: Ten zegarek nie jest wyposażony w funkcję, która wskazuje
dekompresję.
Przed każdym nurkowaniem upewnij się, że wszystkie funkcje zegarka działają poprawnie.
Zegarek przeznaczony jest do rekreacyjnego nurkowania (bez nurkowania dekompresyjnego) przy
temperaturze wody od 0 do 50 stopni Celsjusza.
Nie używaj zegarka nurkując w warunkach słodkowodnych.

Nie używaj zegarka w miejscach w których temperatura jest nadzwyczaj wysoka (np. w saunie). Zegarek może
wówczas poparzyć skórę.
Zachowaj ostrożność używając zegarek podczas wysiłku fizycznego, by uniknąć zranienia siebie lub innych.
Zachowaj ostrożność trzymając na rękach dziecko.
Jeżeli bransoleta zegarka wywoła u Ciebie reakcję alergiczną skontaktuj się z lekarzem dermatologiem.

Nazwy poszczególnych części i ich zastosowanie:

UWAGA Powyższa ilustracja może się różnić od rzeczywistego wyglądu Twojego zegarka.
Niektóre modele wskazują moc odbioru sygnału radiowego przy pomocy sekundnika, inne modele wskazują moc odbioru
sygnału radiowego przy pomocy „ogonka” sekundnika.

Koronkę zegarka można ustawić w trzech pozycjach. Wyjściową pozycją jest pozycja zero „0”. Po wyciągnięciu koronki
można ustawić ją w pozycji „1” lub „2” – jak na poniższej ilustracji.

Obracany (ruchomy bezel)
Można łatwo sprawdzić czas, który upłynął lub czas pozostały obracając bezel. Jest to funkcja
użyteczna m.in. do sprawdzenia czasu nurkowania.

Sprawdzanie czasu, który upłynął
Ustaw
punktu.

na aktualnej pozycji wskazówki minuty. Możesz monitorować upływający czas od tego

Sprawdzanie czasu, który pozostał
Ustaw
pozostał.

na godzinie, którą planujesz odmierzyć. Odległość między

a teraźniejszą godziną wskazuje czas jaki

Odbieranie sygnału radiowego w celu ustawienia lub korygowania
czasu i daty
Sprawdzanie pozycji podstawowej
Przed użyciem zegarka, sprawdź czy wskazówki mają poprawnie ustawione pozycję „0”, podobnie jak
w przypadku sprawdzania wytarowania wagi.
* Pozycja podstawowa może zostać rozregulowana poprzez wystawienie zegarka na działanie silnego
pola magnetycznego, prądu stałego lub przez wstrząs. Nawet jeżeli sygnał radiowy jest odbierany,
prawidłowy czas nie będzie wskazywany, chyba że pozycje podstawowe wskazówek są poprawne.
Sprawdź ustawienie podstawowe wskazówek.
Przykłady produktów magnetycznych, które mogą mieć wpływ na zegarek:
* produkty zdrowotne (np. naszyjniki magnetyczne i pasy na talię, które wytwarzają pole
magnetyczne),
* lodówki (magnetyczne części drzwi),
* kuchenki elektromagnetyczne,
* torby (z magnetycznymi zatrzaskami),
* telefony komórkowe (głośnik).
Trzymaj zegarek z daleka od urządzeń podobnych do tych wymienionych powyżej.

Poprawne ustawienia podstawowe:
- dzień tygodnia „SUN”
- godzina, minuta, sekunda na godzinie 12:00
- data wskazuje „1”

Przygotowanie do odbioru sygnału radiowego

Zegarek ten jest zegarkiem sterowanym przez sygnał radiowy. Odbiera on fale radiowe zgodnie z
czasem urzędowym. Fale nadawane są z nadajników fal radiowych i pozwalają na kontrolowanie
i korygowanie dokładności czasu.
Sygnał nadawany jest nieprzerwanie 24 godziny na dobę, jednak czasami może być osłabiony
z powodu prac konserwacyjnych
Gdy odbiór sygnału nie jest możliwy, czas i data mogą zostać ustawione/skorygowane
ręcznie, wtedy precyzja wskazywanego czasu to +/- 15 sekund /m-c
Odbiór sygnału nie ma wpływu na organizm ludzki czy aparaturę medyczną

Nadajnik we Frankfurcie emituje sygnał w Europie (w promieniu 1500 km od nadajnika).
* Ten zegarek może odbierać sygnał tylko z Niemiec (DCF77)

Zdejmij zegarek z nadgarstka i połóż na stabilnym podłożu w miejscu (np. przy oknie), w którym fale
radiowe mogą być w łatwy sposób odebrane.
Antena odbioru znajduje się na pozycji 9:00 zegarka. Umieść zegarek godziną 9:00 w kierunku
nadajnika fal radiowych
Nie poruszaj zegarkiem podczas odbioru sygnału, by sterowanie zegarka nie zostało
przerwane

Jakość odbioru może się zmieniać w zależności od otaczających warunków.
Odbiór sygnału radiowego może nie być możliwy w związku z warunkami otoczenia lub miejscach
wrażliwych na zakłócenia radiowe, które przedstawione zostały na poniższych ilustracjach.

Zaleca się, aby odbiór sygnału wykonywać w nocy, gdy jest mniej zakłóceń radiowych z sygnałem
czasu

Odbiór sygnału radiowego
Istnieją dwa sposoby odbioru sygnału:
Automatyczne
Na żądanie

*Po zatrzymaniu się zegarka z powodu niskiego naładowania sygnał odbierany jest automatycznie w
czasie jego ponownego ładowania

UWAGA Pamiętaj, aby wyłączyć tryb nurkowania (DIVE) przed rozpoczęciem odbioru.
Automatyczny odbiór
Umieść zegarek w miejscu wskazanym w instrukcji jako miejsce do najlepszego odbioru.
Zegarek automatycznie odbiera sygnał codziennie o 3 nad ranem. Jeśli sygnał nie został poprawnie
odebrany o 3 nad ranem, zegarek automatycznie powtórzy próbę o 4 nad ranem.

Odbiór na żądanie

1. Ustaw koronkę na pozycji 0
2. Naciśnij i przytrzymaj dolny prawy przycisk (A) przez dwie sekundy.
Sekundnik wskazuję jakość odbioru sygnału
NO – brak sygnału
H (high) – dobry sygnał
M (medium) – średni sygnał
L (low) – słaby sygnał

3. Następnie wskazuje na RX
4. Umieść zegarek w miejscu wskazanym do odbioru sygnału
(nie poruszaj zegarkiem podczas odbioru sygnału, by odbiór nie został przerwany)
Przerwanie odbioru sygnału
Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny przycisk (A) przez dwie sekundy.
Odbiór sygnału zostanie anulowany. Wskazówki powrócą do wskazywania aktualnego czasu.
UWAGA Jeśli odbiór jest przerwany z jakiegokolwiek powodu, czas i kalendarz nie zostaną automatycznie
zaktualizowane

Tarcza podczas odbioru sygnału
Po otrzymaniu sygnału, zegarek poruszy się w następujący sposób:

Gdy odbiór został pomyślnie zakończony, sekundnik powraca do pracy w odstępach 1-sekundowych.
Jeżeli odbiór sygnału nie zakończy się pomyślnie, zegarek może natychmiast powrócić do normalnej
pracy.
Sprawdzanie odbioru sygnału

1. Ustaw koronkę na pozycji 0
2. Naciśnij i przytrzymaj dolny prawy przycisk (A) przez dwie sekundy.
Sekundnik wskazuję jakość odbioru sygnału
wynik wskazuje, że odbiór ostatniego pomiaru został zakończony (przerwane
próby odbioru są ignorowane)

Aby przywrócić zegarek do normalnej pracy naciśnij ponownie prawy dolny przycisk (A).
Zegarek powraca również do normalnej pracy jeżeli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna
operacja.

Ręczne ustawienie czasu i kalendarza

1. Odciągnij koronkę do pozycji 2
2. Naciśnij prawy dolny przycisk (A).
3. Naciśnij prawy dolny przycisk(A) ponownie. Sekundnik przesunie się na godzinę 12:00 i
tam się zatrzyma.
Teraz możesz ustawić czas.
*Można pominąć regulację czasu aby dostosować kalendarz naciskając prawy dolny przycisk (A).
4. Obracaj koronkę aby ustawić czas.
Obracaj koronkę w prawo aby przesunąć do przodu, w lawo aby przesunąć w tył.

Obróć koronkę o kilka pozycji aby przyspieszyć zmianę. Aby zatrzymać przekręć
koronkę w lewo lub w prawo
Gdy ustawisz czas na 12:00, wskaźnik daty i dnia zaczyna się zmieniać.
5. Naciśnij dolny prawy przycisk (A). Teraz możesz ustawić kalendarz. Każde naciśnięcie
prawego dolnego przycisku(A) spowoduję, że regulowana pozycja zmieni się w
następujący sposób:

6. Obracaj koronkę aby ustawić wybraną pozycję.

Obracaj koronkę w prawo aby przesunąć do przodu i w lewo aby przesunąć do
tyłu
Obróć koronkę o kilka pozycji aby przyspieszyć zmianę (aby zatrzymać obróć
koronkę w lewo lub w prawo o jedną pozycję)

7. Powtórz kroki 5 i 6, gdy potrzebujesz dostosować inne elementy.
8. Dociśnij koronkę do pozycji 0 aby zakończyć regulację czasu / kalendarza.
Wszystkie wskazówki poruszą się w celu wskazania aktualnego czasu.
Uwaga Gdy wskaźnik jest w ruchu, nie można przejść do następnego kroku.
Uwaga Data jest automatycznie dostosowywana do 28 lutego 2100. Nie ma potrzeby, poprawiania jej
na koniec każdego miesiąca.

Kiedy ustawiona data nie istnieje (np. 30 lutego), po przywróceniu zegarka do normalnej
pracy, będzie on automatycznie wyświetlał pierwszy dzień następnego miesiąca.

Zmiana czasu letniego (DST)
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2. Sekundnik wskazuje ustawienie czasu letniego.
Jeśli chcesz sprawdzić tylko ustawienie, przejdź do kroku 4 aby zakończyć sprawdzanie
2. Naciśnij prawy dolny przycisk (A).
3. Obracaj koronkę aby zmienić ustawienia.
4. Dociśnij koronkę na pozycję 0, aby zakończyć ustawienie.
Wszystkie wskazówki poruszą się w celu wskazania aktualnego czasu.

Ustawianie czasu lokalnego (funkcja korekcji czasu)
Gdy wybierasz się do innej strefy czasowej, możesz łatwo ustawić czas lokalny.

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1.
Jeśli chcesz sprawdzić tylko ustawienie, przejdź do kroku 4, aby zakończyć
sprawdzanie.
2. Naciśnij prawy dolny przycisk (A).
UWAGA Gdy tryb nurkowania jest aktywny, koronka i przyciski nie są aktywne (nie działają)

3. Przesuń sekundnik obracając koronkę.
Można ustawić różnicę czasu w zakresie ± 27 godzin w stosunku do czasu
niemieckiego (1 sek = 1 godzina)
4. Dociśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć ustawienie różnicy czasu.
Aby powrócić do czasu niemieckiego ustaw sekundnik na 0 sekund (± 0 godzin) w kroku 3.

Tryb nurkowania
Nurkowanie jest sportem ekstremalnym:
Upewnij się, że właściwe zrozumiałeś procedury obsługi i eksploatacji zegarka. Obchodzenie
się z zegarkiem w sposób niezgodny z opisanym w niniejszej instrukcji może uniemożliwić
poprawnie jego działanie.
Zawsze upewnij się, aby sprawdzić wszystkie funkcje tego zegarka przed nurkowaniem.
Ten zegarek nie jest podstawowym przyrządem do nurkowania.
W przypadku korzystania z zegarka, zawsze upewnij się, aby używać go w połączeniu z innymi
przyrządami do nurkowania (np. jak głębokościomierz)
Korzystanie z tego zegarka ogranicza się do rekreacyjnego nurkowania (nie dekompresyjnego
nurkowania) przy temperaturze wody od 0°C/32°F do 50°C/122°F
Nie używaj tego zegarka dla następujących rodzajów nurkowania:
nurkowania poza powyższym zakresem temperatur
nurkowania dekompresyjnego
nurkowania saturowanego przy użyciu helu
nurkowania słodkowodnego (zegarek ten jest przeznaczony do wód morskich)
upewnij się że przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne są odpowiednie
upewnij się, że bezel porusza się prawidłowo
Nie używaj tego zegarka do nurkowania, w następujących przypadkach:
gdy sekundnik przesuwa się co 2 sekundy z powodu niedostatecznego naładowania zegarka
kiedy funkcja ostrzegawcza o niedostatecznym naładowaniu zegarka jest aktywna, nie można
włączyć trybu nurkowania
kiedy zegarek zatrzymał się lub został uszkodzony
gdy znajduje się poza zakresem dopuszczalnej temperatury
podczas niebezpiecznego zachowania lub zagrażających życiu sytuacji
nurkowania przy użyciu helu (na przykład w trakcie nurkowania saturowanego)
nurkowania słodkowodnego (zegarek ten jest kalibrowany do nurkowania w wodach
morskich)
Upewnij się, że sprawdziłeś następujące czynności:

sprawdź czy wszystkie funkcje tego zegarka działają poprawnie
czy pasek jest właściwie zamocowany do koperty
czy są jakieś pęknięcia lub rysy na pasku/szkiełku
czy data i godzina ustawione są prawidłowo
czy koronka i przyciski są zablokowane
czy zegarek jest wystarczająco naładowany

Środki ostrożności podczas nurkowania:
unikaj gwałtownego wynurzania się. Szybkie wynurzanie się może
powodować chorobę dekompresyjną i inne szkodliwe skutki dla organizmu.
Należy zachować bezpieczną prędkość wynurzania.
nie należy używać zegarka, gdy jego działanie jest wadliwe lub jest on
uszkodzony.
upewnij się że przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne są
odpowiednie
nie używaj przycisków ani koronki zegarka w trakcie nurkowania
upewnij się, że wystarczająco odpocząłeś po nurkowaniu.
zaleca się, aby uniknąć latania co najmniej 24 godziny po zakończeniu
nurkowania
dokładnie spłucz wodę morską, błoto lub piasek przylegający do zegarka, a
następnie wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką

Korzystanie z trybu nurkowania
Należy upewnić się że tryb nurkowania został włączony w czasie nurkowania, aby zapobiec
zatrzymaniu się wskazówek.

1. Ustaw koronkę w pozycji 0
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (B) przez min. siedem sekund
Wskazówka trybu nurkowania jest aktywna.

Wskazówka trybu nurkowania ustawi się wskazując tryb nurkowania w przeciągu 1 minuty.
Nie można użyć funkcji odbioru sygnału czasu, gdy tryb nurkowania jest aktywny.
Upewnij się, że wyłączono tryb nurkowania po nurkowaniu.

Ładowanie zegarka
Zegarek ten posiada komórki słoneczne , które ładowane są poprzez wystawienie tarczy na działanie
światła (słonecznego jak i sztucznego).
Nie ładuj zegarka w wysokiej temperaturze (około 60°C/140°F lub wyższej).

Aby uzyskać optymalną wydajność:
wystaw tarczę zegarka w kierunku promieni słonecznych na kilka godzin, co najmniej raz w
miesiącu
po zdjęciu zegarka z nadgarstka, umieścić go w takiej pozycji, by na tarczę zegarka padało
światło słoneczne lub inne źródło światła
przed planowanych przechowywaniem zegarka w ciemnym miejscu przez dłuższy okres
czasu, należy go maksymalnie naładować

UWAGA Noszenie ubrań z długimi rękawami utrudnia dostęp niezbędnego światła do zegarka, powodując
niewystarczające naładowanie baterii. W tym przypadku rekomenduje się ładowanie zegarka przez dłuższy czas
wystawiając go na bezpośrednie działanie światła słonecznego raz w miesiącu.

Zegarek może zatrzymać się gdy jest niewystarczająco naładowany. Kiedy zegarek zostanie ponownie
naładowany automatycznie ustawi czas i datę przy pomocy fal radiowych.

Gdy zegarek osiągnie niski poziom naładowania aktywuję funkcję informowania o niewystarczającym
naładowaniu.
UWAGA Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, sekundnik z pracy w odstępach 1-sekundowych przechodzi
do pracy w odstępach 2-sekundowych.

po zakończeniu ładowania, sekundnik wróci do normalnej pracy
zegarek zatrzyma się w związku z niewystarczającym naładowanie po upływie 2 dni od
rozpoczęcia pracy sekundnika w odstępach 2-sekundowych, jeżeli przechowywany będzie w
miejscu bez dostępu do światła
UWAGA Nie możesz sprawdzić lub zmienić ustawień zegarka podczas ostrzeżenia o niewystarczającym
naładowaniu, ale możesz zobaczyć aktualny czas.

Czas ładowania
Poniżej przedstawiono przybliżony czas ładowania, gdy tarcza zegarka wystawiona jest na
nieprzerwane działanie światła.

Funkcja zapobiegania przeładowania
Kiedy bateria zostanie wystarczająco naładowana, automatycznie aktywuje się funkcja zapobiegania
przeładowania w celu uniknięcia dalszego ładowania baterii. Bez względu na to ile czasu zegarek jest
ładowany, nie będzie to miało wpływu na baterię, czas pracy, funkcje ani działanie zegarka.

Funkcja oszczędzania energii
Jeśli zegarek nie jest wystawiony na działanie światła dłużej niż 7 dni, wszystkie wskazówki
automatycznie zatrzymują się, aby zaoszczędzić energię. Podczas funkcji oszczędzania energii:

Aby anulować funkcję oszczędzania energii
wystaw zegarek na światło, jeśli sekundnik zacznie poruszać się w odstępach 2- sekundowych
po wyłączeniu oszczędzanego zużycia energii, wskazówki przesuną się wskazując aktualny
czas, sekundnik powróci do pracy w odstępach 1-sekundowych
Uwaga
• nie można anulować funkcji oszczędzania energii używając koronki i przycisków
• jeżeli po pełnym naładowaniu zegarka wskazywany czas jest niepoprawny, ustaw czas i
kalendarz ręcznie lub przeprowadź odbiór sygnału na żądanie

Rozwiązywanie problemów
Problemy z odbiorem sygnału czasu
Problem

Sposób rozwiązania

Nie można uruchomić odbioru / nie może
sprawdzić wyniku odbioru

Wyłącz tryb nurkowania

Sygnał radiowy nie może być odebrany

Zegarek pomyślnie odebrał sygnał
radiowy, ale wskazywana data i czas różni
się nieznacznie od prawidłowego czasu

Unikaj przedmiotów, które blokują sygnał radiowy lub
generują zakłócenia. Próbuj odbierać sygnał radiowy
kierując zegarek godziną 9:00 w stronę nadajnika fal
radiowych.
Nie poruszaj zegarka dopóki sygnał nie zostanie
prawidłowo odebrany
Sprawdź funkcję korekcji czasu
Sprawdź skorygowaną pozycję odniesienia
Sprawdź ustawienie czasu letniego

Nie można włączyć trybu nurkowania
Problem
Wskazówka trybu nurkowania nie przesuwa się na
"nurkowanie” (DIVE)

Sposób rozwiązania
Aktywacja trybu po sprawdzeniu położenia
odniesienia lub zmiana daty i dnia tygodnia
została zakończona.
Naładuj zegarek jeżeli sekundnik porusza się
w odstępach
2-sekundowych

Wskazówki nie działają prawidłowo
Problem

Sposób rozwiązania

Sekundnik porusza się w odstępach 2-sekundowych

Naładuj zegarek

Wszystkie wskazówki zatrzymały się

Ustaw koronkę w pozycji 0
Naładuj zegarek
Stało się tak ponieważ tryb oszczędnego zużycia
energii został wyłączony kiedy zegarek został
wystawiony na działanie światła, wskazówki szybko
przesunęły się do przodu wskazując aktualny czas.
Zegarek jest gotowy do użycia

Wskazówki przesunęły się szybko do przodu w
momencie kiedy zegarek był zdejmowany z biurka lub
wyjmowany z szuflady

Kalendarz nie działa poprawnie
Problem

Sposób rozwiązania

Źle ustawiona data i / lub dzień tygodnia

Odbierz sygnał radiowy
Ustaw ręcznie rok, miesiąc, datę i dzień
tygodnia
Sprawdź ustawienia czasu lokalnego
Wyłącz tryb nurkowania.

Wskazówka dnia tygodnia nie działa poprawnie
Nastąpiła zmiana daty ok. godziny 24:00

Odbierz sygnał radiowy
Ustaw 12 godzinny tryb czasu

Inne
Zegarek nie działa poprawnie nawet jeśli
próbowano środków zaradczych określonych w
"Rozwiązywanie problemów"
Zegarek nie działa po naładowaniu

Skontaktuj się ze sklepem w którym dokonałeś
zakupu lub bezpośrednio z Serwisem Anyro

Regulacja położenia odniesienia
Jeśli czas i kalendarz nie są wskazywane poprawnie, nawet po odebraniu sygnału radiowego, należy
wyregulować położenie odniesienia.

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1. Sekundnik poruszy się aby wskazać miesiąc i rok
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (B) w prawym górnym rogu przez pięć lub więcej sekund
Aktualna pozycja odniesienia jest wskazywana (ten proces może trwać do 7 minut)
Przejdź do kroku 7, gdy punkt odniesienia jest prawidłowy ("SUN", "00:00:00" i "1").
3. Odciągnij koronkę do pozycji 2
4. Naciśnij prawy dolny przycisk (A), aby wybrać pozycję, którą chcesz dostosować.
Każde naciśnięcie prawego dolnego przycisku (A), spowoduje zmianę pozycji w następujący
sposób:

5. Obracaj koronkę aby ustawić wybraną pozycję
obróć koronkę o kilka pozycji aby przyspieszyć zmianę, aby zatrzymać przekręć
koronkę w lewo lub w prawo
6. Powtórz kroki 4 i 5, aby dostosować odpowiednio pozycję do "SUN", "00:00:00" i "1"
7. Dociśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć regulację położenia odniesienia.
Wskazówki powrócą do wskazywania aktualnego czasu.

Środki ostrożności
Wodoszczelność
Ten zegarek ma klasę wodoszczelności 200m. Chociaż może on być stosowany do
nurkowania ze zbiornikiem powietrza (nurkowanie z aparatem tlenowym), to nie może być
stosowany do nurkowania saturowanego (z wykorzystaniem helu).

Uszczelki gumowe i pozostałe uszczelnienia stosowane w tym zegarku ulegają z
czasem zużyciu. Jeśli uszczelki i uszczelnienia nie są sprawdzane w regularnych
odstępach czasu, ich stan może być niewystarczający, aby zabezpieczyć zegarek
przed dostępem wilgoci. W celu utrzymania wodoszczelności zegarka, zaleca się
kontrolę raz na 2-3 lata.
Częstsze kontrole mogą być konieczne, jeżeli zegarek używany jest w środowiskach
chlorowanych (np. baseny) lub jeśli zegarek nie jest spłukiwany czystą wodą po
każdym użyciu w słonej wodzie. Uszczelki stosowane w celu ochrony przed dostępem
wilgoci są uważane za materiały eksploatacyjne, które nie są objęte warunkami
gwarancji.
Jeżeli płyn dostał się do wnętrza zegarka lub jeżeli szkiełko jest zaparowane od
wewnątrz a para nie znika przez 1 dzień, należy niezwłocznie zgłosić się z zegarkiem
do Serwisu Anyro w celu naprawy. Pozostawienie zegarka w takim stanie może
skutkować korozją wewnątrz zegarka.
Jeżeli woda morska dostanie się do wnętrza zegarka, niezwłocznie oddaj go do
naprawy. W przeciwnym wypadku ciśnienie wewnątrz zegarka wzrośnie, co może
spowodować, że części zegarka (szkiełko, koronka, przyciski itp.) ulegną zniszczeniu.
Przed użyciem zegarka koronka powinna zostać dociśnięta do koperty (znajdować się
w pozycji podstawowej). Jeżeli Twój zegarek ma zakręcaną koronkę upewnij się, że
została ona dokładnie dokręcona.
Nie operuj koronką lub przyciskiem gdy masz mokre ręce lub gdy zegarek jest mokry.
Woda może dostać się do wnętrza zegarka i go uszkodzić.

Utrzymuj swój zegarek w czystości
Pozostawienie kurzu i brudu znajdującego się na kopercie i koronce może powodować
trudności w odciąganiu koronki. Od czasu do czasu należy obracać koronkę kiedy ta znajduje
się w pozycji podstawowej aby rozluźnić zalegający kurz i brud i oczyścić zegarek.
Kurz i brud zazwyczaj zbierają się w szczelinach na deklu lub bransolecie. Zebrany kurz i brud
może powodować korozję oraz brudzenie odzieży.
Nie należy nosić na ręku zbyt mocno zaciśniętego zegarka. Należy pozostawić wystarczającą
przestrzeń pomiędzy zegarkiem a skórą, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Wytrzyj brud miękką i suchą szmatką, aby zapobiec odbarwieniu skórzanego paska.

Ostrożność przy ładowaniu
Zbyt wysoka temperatura podczas ładowania zegarka może spowodować przebarwienia
i odkształcenia jego elementów, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowego
działania
Nie należy ładować zegarka w bardzo wysokiej temperaturze (około 60 ° C/140 ° F lub
wyższej). Na przykład:
ładowania zegarka zbyt blisko światła płynącego z żarówki lub halogenu
(oświetlenia halogenowe nie są zalecane przy ładowaniu baterii)
ładowania zegarka w miejscach, gdzie temperatura może być bardzo wysoka, jak
np. deska rozdzielcza samochodu

W celu uniknięcia awarii:
NIE należy używać zegarka, gdzie temperatura jest niższa lub wyższa od
temperatury dopuszczalnej opisanej w niniejszej instrukcji. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie zegarka lub jego zatrzymanie.
NIE umieszczaj zegarka w pobliżu jakichkolwiek materiałów wytwarzających
silne pole magnetyczne, takich jak:
magnetyczne urządzenie zdrowotne

zatrzask drzwi lodówki
magnetyczne zapięcie torebki
głośnik telefonu komórkowego
elektromagnetyczne urządzenia do gotowania
NIE umieszczaj zegarka w pobliżu urządzenia gospodarstwa domowego, które
generują stały prąd, jak np. telewizory i monitory komputerowe
NIE poddawaj zegarka silnym wstrząsom, jak np. upuszczenie na twarde
podłoże
Unikaj używania zegarka w otoczeniu, w którym może on być narażony na
kontakt z chemikaliami lub gazami. Jeżeli rozpuszczalnik, benzyna lub inne
substancje, które mają w składzie rozpuszczalnik wejdą w kontakt z
zegarkiem, może to skutkować odbarwieniem, topnieniem, pękaniem itp.
Jeżeli zegarek wejdzie w kontakt z rtęcią używaną w termometrach, koperta,
bransoleta lub inne części mogą ulec przebarwieniu

Fluorescencyjna tarcza i wskazówki:
Farba na tarczy i wskazówkach pomaga w odczytaniu czasu w zaciemnionych miejscach.
Fluorescencyjna farba magazynuje światło (dzienne lub sztuczne), dzięki czemu świeci w
ciemnościach. Jest wolna od substancji radioaktywnych lub innych materiałów szkodliwych dla
ludzkiego ciała lub środowiska.

Specyfikacja
1. Model zegarka: H162
2. Typ: Analogowy zegarek zasilany światłem
3. Dokładność : Bez odbioru (kiedy zegarek nie odbiera sygnału radiowego) średnie miesięczne
odchylenie wynosi +/- 15 sekund, kiedy zegarek jest używany w temperaturze pokojowej
(+5°C do +35°C)
4. Funkcje wyświetlacza:
Czas: godziny, minuty, sekundy
Kalendarz: Ilość lat jakie minęły od ostatniego roku przestępnego, miesiące, data,
dzień tygodnia
5. Czas pracy baterii bez ładowania:
Czas od pełnego naładowania do momentu, w którym zegarek zatrzyma się, bez ładowania :
ok. 6 miesięcy w normalnym trybie pracy.
ok. 2,5 roku ( w trybie oszczędzonego zużycia energii)
Czas od niewystarczającego naładowania do zatrzymania zegarka: ok. 2 dni
6. Bateria : akumulator
7. Dodatkowe funkcje :
Funkcja odbioru sygnału radiowego (automatyczny odbiór, odbiór na żądanie,
automatyczny po naładowaniu zegarka, który w skutek rozładowania zatrzymał się)
Wskazywanie gotowości odbioru (RX)
Wskazywanie jakości sygnału (H, M, L)
Potwierdzenie odbioru (H, M, L lub NO)
Różnica czasu ustawiana przez użytkownika
Ustawienie czasu letniego (włączony/wyłączony)
Tryb nurkowania
Funkcja oszczędzania energii
Funkcja zapobiegania przeładowaniu (aby zapobiec dalszemu ładowaniu baterii)
Ostrzeganie o niewystarczającym naładowaniu (ruch sekundnika w odstępach 2sekundowych)

Funkcja wykrywania wstrząsu/funkcja automatycznej korekty czasu
Wieczny kalendarz (do 28 lutego 2100 roku)
Regulacja położenia odniesienia
Specyfikacja może ulec zmianie bez zawiadomienia.
Lista funkcji

Funkcja

Pozycja
koronki

Działanie przy użyciu koronki / przycisku

Włączanie / wyłączanie trybu
nurkowania.

0

Naciśnij i przytrzymaj górny prawy przycisk (B)
przez siedem lub więcej sekund

0

Naciśnij i przytrzymaj prawy dolny przycisk (A)
przez dwie lub więcej sekund.

Odbiór na żądanie

Naciśnij dolny prawy przycisk (A).
Sprawdzanie odbioru sygnału

0

Ustawienie czasu lokalnego
(funkcja korekcji czasu)

1

Obróć koronkę po naciśnięciu prawego dolnego
przycisku (A).

Ręczne ustawienie czasu i
kalendarza.

2

Naciśnij prawy dolny przycisk (A), aby wybrać daną
opcję (data czas, dzień tygodnia, miesiąc i rok), a
następnie obróć koronkę.

Ręczne ustawienie czasu
letniego

2

Obróć koronkę po naciśnięciu prawego dolnego
przycisku (A).

Anyro & Co.
Poleczki 13, 02-822, Warszawa
serwis@anyro.eu

