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Usunąć folie zabezpieczające.

Drodzy Klienci!

Państwa nowy chronograf to zegarek wielofunkcyjny, który
 wyróżnia się  sportowym wzornictwem. 

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał same piękne chwile.

Zespół Tchibo
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Widok całego zestawu
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 główka regulacyjna
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Nastawianie czasu i daty

Główkę regulacyjną można ustawić 
w trzech pozycjach:

Pozycja normalna 
Szybka korekta daty
Zatrzymywanie i ustawianie wskazówek 

Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji . 
Zegarek jest wyłączony. Obracając główką
regulacyjną, nastawić czas zegarowy 
(wskazówki godzinowa i minutowa). Zwrócić
przy tym uwagę na wskazanie 24-godzinne. 
Wskazanie daty przeskakuje na krótko przed
północą na datę dnia następnego. 
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Szybka korekta daty
Dzięki funkcji szybkiej korekty daty można ustawić datę bez przesta-
wiania czasu zegarowego. Wyciągnąć główkę regulacyjną do połowy,
do pozycji i obracać nią w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara, aż wskazana zostanie prawidłowa data.

Funkcja ta przydaje się zwłaszcza po miesiącach o liczbie
dni mniejszej niż 31.

Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału czasu
(np. z radia lub telewizji). Wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy

wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie 12:00. Ustawić do -
kładny czas zegarowy. Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim
sygnałem pełnej godziny.
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Funkcja stopera
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wskazówka minutowa 
stopera

sekundnik 
stopera

stoper start/stop

zerowanie stopera
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Dzięki funkcji stopera możliwy jest pomiar czasu do 60 minut.
 Niezależnie od pomiaru czasu nadal można odczytać aktualny 
czas  zegarowy za pomocą dużych wskazówek. 
Przed rozpoczęciem pomiaru obie małe wskazówki stopera muszą
być ustawione w pozycji „60“. 

   Jeżeli wskazówki nie są ustawione w powyższej pozycji, wówczas
należy nacisnąć przycisk zerowania stopera.

Jeżeli mimo naciskania przycisku zerowania stopera wskazówki sto-
pera nie ustawiają się w pozycji „60“, należy je ręcznie skalibrować
zgodnie z poniższym opisem. 

m
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1.    Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji . 
2.   Aby ustawić wskazówki w pozycji wyjściowej, należy naciskać

przycisk start/stop (wskazówki obracają się w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara) lub przycisk zerowania
(wskazówki obracają się w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara).
Wskazówki minutowa i sekundowa obracają się jednocześnie.

3.    Na koniec wcisnąć główkę regulacyjną.

Wciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku sprawi,
że wskazówki będą się przemieszczać w przyspieszonym tempie.
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Prosty pomiar czasu
            start                             stop wyzerowanie

Zmierzony czas wskazywany jest w sekundach i minutach.

151515
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Pomiar czasu z przerwami
            start                       stop ponowny start

                   

151515
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                                   stop          wyzerowanie
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Pomiar międzyczasu (z kontynuacją pomiaru w tle)
              start           pomiar międzyczasu     start

                         

151515
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                                      stop          wyzerowanie
                   

15 15
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Funkcja tachymetru

Funkcja tachymetru umożliwia wyznaczanie średniej prędkości
powyżej 60 km/h. Istnieje dla niej wiele możliwości zastosowań, 
np. podczas jazdy samochodem. Każdy pomiar musi się odbywać 
na odcinku dokładnie jednego kilometra. 

1.  Wyciągnąć główkę regulacyjną do końca,
gdy wskazówka sekundowa znajduje się 
w pozycji startowej 60 na skali tachymetru.

Nieustannie uważać na ruch na drodze! 
Pomiaru oraz odczytu powinna dokonać inna osoba.

skala 
tachymetru
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2.   W momencie mijania słupka kilometrowego wcisnąć główkę.
 Rozpoczyna się pomiar.

3.    W momencie mijania drugiego kamienia kilometrowego ponownie
wyciągnąć główkę regulacyjną do końca. Pomiar zostaje zatrzy-
many. 

      Średnią prędkość można odczytać bezpośrednio na skali
 tachymetru ponad końcówką wskazówki sekundowej. 
Przykład: 100 = 100 km/h.

4.   Jeżeli nie będą przeprowadzane dalsze pomiary, należy nastawić
zegarek na aktualny czas zegarowy.
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Regulacja długości metalowej bransolety

Otwieranie bransolety
Wcisnąć przycisk z boku zapięcia 
i otworzyć zapięcie  bransolety.

m
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Skracanie przy zapięciu
Bransoleta jest połączona z zapięciem za pomocą teleskopu.

1.  Otworzyć bransoletę.
2. Za pomocą ostrego przedmiotu

wyczepić teleskop z aktualnej
pozycji, wyjąć go i zaczepić
ponownie w innej (żądanej) 
pozycji w obrębie zapięcia.
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Usuwanie segmentów bransolety
1.    Otworzyć bransoletę.
2.   Wyczepić teleskop z aktualnej pozycji przy zapięciu, zgodnie 

z opisem w rozdziale „Skracanie przy zapięciu”, a następnie
wyciągnąć teleskop. 

3.   Włożyć bransoletę zegarka zgodnie z rysunkiem 
w dołączone narzędzie. Obracając pokrętło narzę-
dzia, wysunąć zawleczkę w kierunku oznaczonym
strzałką (oznaczenie na odwrocie bransolety).



21

4.   W razie potrzeby wyciągnąć zawleczkę za pomocą
szczypiec lub pęsety.

5.   W ten sam sposób wyjąć zawleczkę po drugiej
stronie segmentu, a następnie usunąć segment 
z bransolety.

6.   W razie potrzeby w ten sam sposób usunąć kolejne
segmenty bransolety. 

Jeżeli usuwanych jest więcej segmentów, należy skrócić
 bransoletę równomiernie po obu stronach, tak aby zapięcie
znajdowało się na środku. 
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7.   Złożyć oba otwarte końce bransolety. 
8.  Ponownie włożyć zatyczkę w kierunku przeciwnym

do wskazania strzałki na odwrocie bransolety, 
a następnie za pomocą dołączonego narzędzia
wcisnąć ją całkowicie w bransoletę.

9.   Następnie połączyć bransoletę z zapięciem.
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Porady i wskazówki 

Zegarek jest zabezpieczony przed wstrząsami, które występują•
 podczas normalnego noszenia na ręce. 
Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, •
aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka. 
Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych,•
które mogą rozregulować pomiar czasu.
W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.•
Wymiana baterii: Analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest •
z baterii srebrowej (tlenkowo-srebrowej) typu 371. 

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku,
gdyż może dojść do jej odgazowania i w konsekwencji do
uszkodzenia zegarka.
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Znaczenie informacji 
na odwrocie zegarka

Przy całkowicie wciśniętej główce
regulacyjnej zegarek zachowuje
wodoszczelność podczas wykony-
wania czynności wymienionych 
w powyższej tabeli. 
Nie nadaje się jednak do użytku
jako sprzęt nurkowy!

3barwater
resistant 5bar 10bar 20bar



Zegarek, jego opakowanie oraz włożona fabrycznie bateria zawierają
wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponow-
nego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
 naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru,
tektury oraz opakowań lekkich.

25

Usuwanie odpadów
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Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady
domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zuży-
tego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji
na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych
odpadów domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przeka-
zywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miej-
skich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojem-
ników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.
Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tymi literami,
zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.pl

Pb
Cd
Hg
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Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą  technologią
produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego  produktu.
W okresie gwarancji wszystkie wady  materia łowe i  produkcyjne będą
 usuwane bezpłatnie.  Warunkiem uznania gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu prosimy
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii
Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób
postępowania.



 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek  nieprawidłowej
obsługi produktu, a także części  ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. 
Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji
numerem  telefonu.
Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić odpłatnie
w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada naliczanym
 indywidualnie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi. 
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Aby uzyskać dodatkowe
 infor macje o produkcie, zamówić

akcesoria lub zapytać o nasz serwis
 gwarancyjny,  prosimy o kontakt
 telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących
 naszych  produktów prosimy  
o podanie numeru artykułu.

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 297 526



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do
produktu.

Imię i nazwisko                                       

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość                             

Kraj    

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do
produktu.

Opis usterki

Data zakupu                                 Data/Podpis

Numer artykułu: PL 297 526
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