
 

 
 

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. 

  Opis wskazań oraz elementów funkcyjnych  
 

  Wskazówki oraz przyciski  
  Funkcje  

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 Przed połączeniem ze smartfonem  
Ten zegarek łączy się ze smartfonami za 
pomocą energooszczędnej technologii 
komunikacyjnej Bluetooth Low Energy.  

Zainstaluj dedykowaną aplikację "CITIZEN Eco-
Drive Bluetooth S" na smartfonie, a następnie 
sparuj telefon z zegarkiem, aby je połączyć.  

  

- Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, 
Inc.  

- Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Google Inc.  

- iOS to nazwa systemu operacyjnego Apple Inc. IOS 
jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem 
towarowym Cisco w Stanach Zjednoczonych oraz  

w innych krajach i jest używany na licencji. 
 

 

 

Kompatybilne smartfony  
Sprawdź informacje o kompatybilnych smartfonach (z systemem Android OS 
7.0/iOS 11.2 lub nowszym) oraz dedykowanej aplikacji: 

 
   http://www.citizenwatch-global.com/support/ 
 

  Informacje o odbiorze czasu   

Zegarek, dzięki synchronizacji z Twoim smartfonem przy każdym połączeniu 
automatycznie aktualizuje czas wraz z kalendarzem. 

Ponadto zegarek samoczynnie raz dziennie nawiązuje tymczasowe połączenie ze 
smartfonem w celu dostosowania czasu i kalendarza, nawet po rozłączeniu, gdy 
jest on wystawiony na działanie światła po godzinie 3:00 rano (automatyczny 
odbiór czasu). 

- Do automatycznego odbioru czasu wymagane jest sparowanie ze smartfonem. 

- Gdy zegarek oszczędza energię, automatyczny odbiór czasu rozpocznie się po 
wyłączeniu oszczędzania energii.  

- Funkcja automatycznego odbioru informacji o czasie nie działa w niektórych 
przypadkach: 

 Gdy koronka zegarka nie znajduje się w pozycji 0.  

 Poziom rezerwy mocy zegarka wynosi “0" (podczas ostrzeżenia o 
niedostatecznym naładowaniu).
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Parowanie (rejestracja) smartfona  
Najpierw należy wykonać parowanie po połączeniu zegarka i smartfona. 

  Przed parowaniem  
- Informacje o parowaniu są zapisywane na zegarku i smartfonie. 
- Po ponownym sparowaniu zegarka, który posiada informacje o rejestracji, 
obecne informacje zostaną zastąpione nowymi.  

  Parowanie  
W przypadku parowania należy obsługiwać zarówno zegarek, jak i smartfon. 
 

Obsługa na smartfonie 
 
1. Pobierz dedykowaną aplikację "CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S" na stronie 
aplikacji i zainstaluj ją.  
2. Uruchom dedykowaną aplikację.  
- Ekran aplikacji powinien być wyświetlany do momentu zakończenia parowania.  
- Gdy pojawi się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie na korzystanie z 
połączenia Bluetooth, wybierz "Zgadzam się".  
W przypadku innych wniosków o pozwolenie, postępuj zgodnie z instrukcjami na 
swoim smartfonie.  
3. Wybierz przycisk [Połącz z zegarkiem], wówczas zostanie wyświetlony ekran 
parowania. 
 

Obsługa na zegarku 
 1.Sprawdź, czy koronka znajduje się na pozycji 0, a sekundnik porusza się co 

sekundę. 
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, gdy sekundnik się nie 

porusza. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy lub dłużej. 

 Sekundnik wskaże "ACT" (pozycja 0-sekundowa), obraca się w lewo i w prawo 
i ponownie wskaże "ACT". Zwolnij przycisk po wskazaniu przez sekundnik 
"ACT".Rozpocznie się parowanie. 

 

     Smartfon 

Komunikat "Połączono" pojawia się po zakończeniu parowania.  

•Parowanie może zająć około 20-30 sekund. 
 

Po zakończeniu parowania 

Sekundnik wskaże komunikat "ON" (pozycja 10-sekund) i powraca do 
pierwotnego ruchu. 

Połączenie/rozłączenie smartfona  

  Sprawdzanie status połączenia  

1. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

2. Wciśnij i zwolnij przycisk. Sekundnik wskaże bieżący tatus połaczenia( 
ON/OFF). 

 

 

 

 

 

 

 

 Sekundnik powraca do wskazywania czasu automatycznie w ciągu 10 sekund.  
 Zegarek zachowuje prawidłowy czas i kalendarz, nawet jeśli w tym samym 

czasie sekundnik wskazuje status połączenia. 

Wskazanie status połączenia 

The second hand automatically indicates connection status ( ON/OFF) as the 
connection status between the watch and the smartphone changes. 

  Rozłączenie Bluetooth  
    Anuluj wskazanie sekundnika przed wykonaniem operacji, gdy wskazuje  

    powiadomienia "CALL" (pozycja 55 sekund) lub "INFO" (pozycja 50 sekund). 
    1. Wciśnij koronkę do pozycji 0, gdy zegarek jest podłączony. 
    2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
    • Zwolnij przycisk, gdy wskazówka sekundnika wskaże "ACT" (pozycja 0-sekundowa)  
    po wskazaniu "ON" (pozycja 10-sekund). 

    Połączenie jest zakończone, a sekundnik wskaże stan połączenia za pomocą   
    powiadomienia "OFF" (5-sekundowa pozycja). 
 

 

 
 
 
 
 
 
W przypadku, gdy sekundnik wskaże "OFF"(pozycja 5 sekund). 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zegarka przez 1 sekundę, aby anulować 
"OFF" przed ponownym parowaniem. 

Połączenie Bluetooth  
Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie podłączyć zegarek do odłączonego 
smartfona. 
• Zegarka nie można połączyć ze smartfonem bez parowania. 
1. Wciśnij koronkę do pozycji 0, gdy zegarek jest odłączony. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. 
• Zwolnij przycisk, gdy wskazówka sekundnika wskazuje "ACT"  
(pozycja 0-sekundowa) po wskazaniu "OFF" (pozycja 5-sekundowa). 
Zegarek jest połączony ze smartfonem, a wskazówka sekundnika wskazuje "ON "(10-
sekundowa pozycja). 
 
 

  
 



 

 

  Powiadomienia na zegarku  
 
 Sekundnik wskazuje powiadomienie w zależności od jego rodzaju. 

  Tryb samolotowy  

Możesz dezaktywować tę funkcję, aby połączyć się ze 
smartfonem, gdy jest to wymagane, na przykład w 
samolocie lub szpitalu. 
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 
Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF). 
2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał tryb samolotowy  (ON / OFF).

 
 
 
 
 

• Sekundnik wskazuje rodzaj powiadomienia, ale tylko wtedy, gdy koronka jest w pozycji 0. W 
momencie, gdy zegarek otrzymuje powiadomienie, lecz sekundnik nie jest w stanie go wskazać, 

powiadomienie zostaje odroczone, aż do momentu poprawnej pozycji koronki.  

• Gdy zegarek otrzyma nowe powiadomienie, wskaże je, a stare zostanie anulowane.  

• Zegarek zachowuje prawidłowy czas i kalendarz, nawet jeśli w tym samym czasie sekundnik 
wskazuje powiadomienie. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dźwięk powiadomienia 
 
Możesz kontrolować dźwięki, głośność i czasy emitowania dźwięku 
powiadomienia na ekranie smartfona w dedykowanej aplikacji [Powiadomienia]. 
Dźwięk powiadomienia jest emitowany nawet wtedy, gdy sekundnik nie 
wskazuje powiadomienia. 

• Dźwięk powiadomienia jest emitowany ponownie, gdy wskazanie przez 
sekundnik jest odroczone. 

• Dźwięk powiadomienia możesz wcześniej sprawdzić podczas ustawiania. 

   Obszar odbioru powiadomień 

Odległość między zegarem a smartfonem wynosi do 10 m (33 stopy). Zakres 
łączności może być krótszy z powodu przeszkód, takich jak ściany. 
Nie blokuj zegarka za pomocą ciała, takiego jak ramię. 

  Anulowanie powiadomień  
Sekundnik nie powraca do pierwotnego ruchu bez procesu anulowania 
powiadomienia, gdy wskazuje następujące powiadomienia: "CALL", "INFO" i "OFF".. 
W przypadku niektórych operacji może być wymagane wcześniejsze anulowanie 
powiadomienia. 
• Anulowane powiadomienie nie może zostać ponownie wyświetlone. 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, gdy zostanie wyświetlone 
powiadomienie. 
Wskazane powiadomienie zostanie anulowane, a sekundnik powróci do 
normalnego ruchu. 
• Zmiana pozycji koronki powoduje również anulowanie wskazywania 
powiadomienia.

Za każdym razem, gdy obracasz koronę, druga wskazówka porusza się w następujący sposób:  

Ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT → ustawienie trybu lotu (ON / OFF) → (z powrotem na górę). 

 

 Włączenie/ wyłączenie ustawień trybu samolotowego 
Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, włączenie / wyłączenie ustawień  
zmienia się na przemian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę. 

 

Po włączeniu trybu samolotowego 

• Połączenie ze smartfonem jest zakończone i zegarek nie może się z nim 
połączyć. 
• Sekundnik wskazuje "ON" (pozycja 25-sekundowa) i powraca do normalnego 
ruchu, gdy próbujesz połączyć urządzenie z zegarkiem. 
• Automatyczny odbiór czasu również staje się niedostępny. 

Po wyłączeniu trybu samolotowego 

Funkcja połączenia zegarka staje się dostępna, gdy ustawienie trybu lotu jest 
wyłączone. 
Połącz się ze smartfonem. 
• Sprawdź godzinę i kalendarz zegarka, dostosuj je, jeśli to konieczne. 
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  Ręczna regulacja czasu i kalendarza  
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

Sekundnik wskaże alarm (ON/OFF). 

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał "ACT"(pozycja 0-sekundowa). 

Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekundnik porusza się w następujący 

sposób: 

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT → 

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę). 

3.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy lub dłużej. 

Zwolnij przycisk, po tym gdy sekundnik będzie delikatnie drgał w prawo i w lewo, 

jednocześnie wskazując "ACT" (0-sekundowa pozycja). 

4. Naciśnij przycisk, aby zmienić informację, którą chcesz skorygować. 

• Za każdym naciśnięciem przycisku informacja zmienia się w następujący sposób: 

Minuta → godzina / data → rok / miesiąc → (powrót na górę) 

• Wskazówki delikatnie poruszają się po wybraniu, aby ukazać, iż można je 

regulować. 

5. Obróć koronkę, aby skorygować informacje, wyznaczane przez wskazówkę. 

- Wskazówki godzinowe, minutowe, sekundowe i daty poruszają się 

synchronicznie. 

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

godzinnej. 

-Gdy obrócisz koronką kilkukrotnie wskazówki będę obracać się 

nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w 

odwrotnym kierunku. 

 

  Sprawdzanie pozycji wskazówek  
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF). 

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał ustawienie trybu samolotowego  

(WŁ. / WYŁ.). 

• Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekudnik porusza się w  

następujący sposób: 

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT → 

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę). 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. 

Sprawdź pozycje referencyjne dla poniższych wskazówek. 

    Prawidłowe pozycje wskazówek: 

- Godzina, minuta i sekundnik: 

  0 godzina 00 minuta 0 sekunda, 

- Data: pomiędzy 31 a 1. 

 

 
 

 

Gdy aktualna pozycja różni się powyższej, przejdź do kroku 

"Korekta pozycji wskazówek". 

 

5. Wciśnij koronkę do pozycji 0, aby zakończyć procedurę.

6. Powtórz krok 4 I 5. 
7. Wciśnij koronkę do pozycji 0.



 

  Korekta pozycji wskazówek  
1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1. 

Sekundnik wskaże ustawienie alarmu (ON / OFF). 

2. Obróć koronkę, aby sekundnik wskazał ustawienie trybu  

samolotowego (WŁ. / WYŁ.). 

• Za każdym razem, gdy obrócisz koronkę, sekudnik porusza się  

w następujący sposób: 

ustawienie alarmu (ON / OFF) → ACT → 

ustawienie trybu samolotowego (ON / OFF) → (z powrotem na górę). 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. 

Wskazówki powrócą do aktualnych pozycji.  

Zwolnij przycisk, gdy sekundnik zacznie się poruszać. 

4. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

5. Naciśnij i zwolnij przycisk kilkakrotnie, aby zmienić cel wskazówki. 

• Po każdym naciśnięciu przycisku cel zmienia się w następujący sposób: 

Wskazanie godziny / daty godziny → minuty/sekunda ręce → (z powrotem na górę) 

• Wskazówki delikatnie poruszają się po wybraniu, aby ukazać, iż można  

je regulować. 

6. Obróć koronkę, aby skorygować informacje, wyznaczane przez wskazówkę. 

• Wskazówki godzinowe, minutowe, sekundnik oraz daty poruszają się 

synchronicznie. 

• -Gdy obrócisz koronką kilkukrotnie wskazówki będę obracać się 

nieustannie. Aby zatrzymać mechanizm należy obrócić koronkę w 

odwrotnym kierunku. 

5. Powtórz kroki 5 i 6. 

6. Wciśnij koronkę do pozycji 0. 

7. Naciśnij przycisk, aby zakończyć procedurę. 

• Wskazówki powrócą do wskazywania czasu po 2 minutach bez  

naciskania przycisku. 

 Resetowanie zegarka  

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 

Alarm dźwiękowy i sekundnik wskażą 30 sekund. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund lub dłużej. 

Po zwolnieniu przycisku rozlegnie się alarm i nastąpi reset. 

 

Domyślne ustawienia po resetowaniu zegarka 

Czas 0:00:00AM 

Kalendarz 1 stycznia, Niedziela, Rok przestępny 

Alarm OFF 

Budzik 0:00 AM 

Parowanie Informacje o parowaniu nie są usuwane. 

Status połączenia OFF 

Zapis ilości 

wytwarzanej energii 
Usunięto 

  

Po wykonaniu resetu zegarka 

Skoryguj pozycję referencyjną, ustaw czas i kalendarz oraz wykonaj  

ustawienie alarmu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


