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TOUCH / FUNSTANdARd

USTAWIANIe GOdZINY

A: Normalne położenie korony
C: położenie do ustawienia godzin

W celu ustawienia godziny wyciągnąć 
koronę do pozycji C i obracać zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara w celu usta-
wienia aktualnej godziny. po dokonaniu 
ustawień wcisnąć koronę do pozycji A. 

Ustawianie czasu
Wysunąć koronkę do pozycji 2.
Wolne obroty: korekta minut. Szybkie 
obroty: korekta godzin. ponownie wsunąć 
koronkę do oporu.

USTAW

A B C

A B C

PRZEJDŹ

Minuta

1. 2.

Godzina

USTAW

PRZEJDŹ
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TOUCH / FUN

ReGULACJA

STANdARd

USTAWIANIe dNIA/dATY

W celu ustawienia daty wyciągnąć 
pokrętło w położenie B i obracać prze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara. W 
celu ustawienia dnia obracać pokrętłem 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. po 
dokonaniu ustawienia z powrotem wcisnąć 
pokrętło w położenie A. 

A B C

A B C

USTAW

PRZEJDŹ

5 s.

TEST/OK.

REGULACJA WSKAZÓWKI/+GODZINA

REGULACJA WSKAZÓWKI/+MINUTY

PRZEJDŹ

1. 2.

pociągnij
w ciągu 
5 sekund

1. 2.

Przejdź do 12

Przejdź do 12

Test i uaktywnienie
proszę naciskać koronkę przez 5 sekund. 
Jeśli obie wskazówki ustawią się dokładnie 
na godzinę 12, test wypadł poprawnie. po 
ponownym naciśnięciu na koronkę wska-
zówki wrócą do trybu wskazywania aktual-
nego czasu.
Jeśli wkazówki nie ustawią się dokładnie 
na godzinę 12, należy dokonać ich regu-
lacji. proszę wysunąć koronkę do pozycji 2 
– pokręcając w kierunku obrotu wskazówek 
zegara ustawiamy wskazówkę godzinową, 
pokręcając w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara – wskazówkę 
minutową. po regulacji należy wsunąć 
koronkę do oporu a wskazówki powrócą do 
trybu wskazywania aktualnego czasu.
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PRZYPIĘCIE WEWNĄTRZ

PRZYPIĘCIE NA ZEWNĄTRZ

PRZYPIĘCIE DO UBRANIA

LOOMI ON

PROSZĘ DOTKNĄĆ SWOJEGO SWATCH’A

Podświetlenia zegarka

~4 s

Proszę

pOp

TOUCH LOOmI

pOdŚWIeTLeNIe: WYŚWIeTLACZ

LOOmI

WSKAZóWKA: Zegarki 
SWATCH można nosić 
tradycyjnie na ręce lub przypiąć 
bezpośrednio do ubrania.
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POKAŻ GODZINĘ ALARMU

ZATRZYMAJ ALARM

~4 s

TOUCH ALARm

dotknij swojego Swatch’a.
Wskazówki przesuną się na ustawioną 
godzinę alarmu i będą ją pokazywać przez 
około 4 sekundy.

dotknij swojego Swatch’a, aby zatrzymać 
alarm.

WŁ./WYŁ. ALARM

… ZMIANA WŁ./WYŁ.

POKAŻ OSTATNI ALARM

… USTAW NOWY ALARM

PRZEJDŹ

1. 2.

1. 2.

wł.

wył..

wł.

wył..

Włączanie/wyłączanie trybu alarmu, 
ustawienie godziny alarmu
po krótkim naciśnięciu na koronkę 
wskazówki wskażą aktualne ustawienie 
trybu alarmu on lub off. W celu zmiany 
ustawienia trybu, należy nacisnąć koronkę 
ponownie. proszę wysunąć koronkę do 
pozycji 1 a wskazówki automatycznie 
wskażą ostatnio ustawioną godzinę 
alarmu. Aby zmienić ustawienie, należy 
pokręcić koronką. (wolne obroty: minuty; 
szybkie obroty: godziny). po ponownym 
wsunięciu koronki wskazówki znów będą 
wskazywać aktualny czas zaś tryb alarmu 
zostanie uaktywniony („on“).
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~4 s

dOTYK

dotknij swojego Swatch’a, aby zatrzymać 
alarm.

Obie wskazówki ustawią się na godzinę 12 i 
wykonają co najmniej jeden pełny obrót.

WAżNe: Jeśli wskazówki nie 
ustawią się dokładnie na godzinie 
12, należy dokonać ich regulacji.

Wskazówki zatrzymają się w przypad-
kowym położeniu pokazując przez kilka 
sekund wynik gry...
...a następnie powrócą do trybu wskazy-
wania aktualnego czasu.

WAżNe: Jeśli wkazówki nie 
pokazują dokładnie położeń 
ON-OFF (tryb alarmu), Touch 
Alarm należy ustawić od nowa 
(np. po wymianie baterii lub 
silnym wstrząśnięciu).

Wersja demonstracyjna Alarm-Demo

2 s

W celu uruchomienia wersji demonstra-
cyjnej Alarm-demo, naciskać na koronkę 
przez 2 sekundy. 

Aby zatrzymać, należy nacisnąć koronkę 
ponownie.
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USTAW

ODCZYTAJ

FUNKCJA pOdWOdNA:  
CZAS, KTóRY mINĄŁ

Używanie pierścienia regulacji
Służy do ustawiania czasu rozpoczęcia i 
okresu trwania czynności. Zrównaj znacz-
nik na pierścieniu regulacji ze wskazówką 
minutową. mierzenie czasu zaczyna się o 
godzinie wskazanej przez znacznik. Czas, 
który upłynął, określany jest przez liczbę 
na pierścieniu regulacji wskazywaną przez 
wskazówkę minutową.

UWAGA: po zanurzeniu zegarka Scuba 
200 Chrono w słonej wodzie należy 
przepłukać go pod strumieniem bieżącej 
wodą.

OSTRZeżeNIe: Zegarek Irony Scuba 200 
Chrono nie jest profesjonalnym zegarkiem 
dla płetwonurków.

OSTRZeżeNIe


