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MECHANIZM  U600
USTAWIENIE PODSTAWOWE (Pozycja 0)                                                    

• Odciągnij koronkę do pozycji 1.
   Obracaj koronkę aby ustawić wskaźnik trybu w pozycji „CHR”.
• Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
   Wskazówki ustawią się na swoich pozycjach 0, cyfrowy wyświetlacz 2 pokaże 0.
   Prawidłowe ustawienie podstawowe: wskaźnik poziomu naładowania – na środku
   U w „EUR”, pozostałe wskazówki – godzina 12:00 lub 24.    
• Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.

   Jeżeli pozycja podstawowa nie jest prawidłowa dla co najmniej 1 wskazówki, należy   
   przeprowadzić następującą procedurę korekty ustawienia podstawowego:
• Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B aby uruchomić tryb ustawiania  
   pozycji 0. Na wyświetlaczu cyfrowym 2 miga CHA.
• Ponownie naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże CHA. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo, aby ustawić  
 wskaźnik naładowania na środku EUR.
• Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże UTC. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskazówki godziny  
 i minut UTC  w pozycji 24.
• Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże HR. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo, aby ustawić wskazówkę godziny  
 w pozycji  12:00 a wskaźnik 24-godzinny w pozycji 24.
• Naciśnij przycisk B, wyświetlacz cyfrowy 2 pokaże MIN. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskazówkę minut na 
 godzinie 12:00.
• Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk B, następnie przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Wskazówki ustawią się w 
 pozycjach wskazujących ustawiony  czas, na wyświetlaczu cyfrowym 2 wyświetli się CHR. Ustawianie pozycji  podstawowych 
 zostało zakończone. Należy ustawić aktualny czas metodą „na żądanie” lub ręcznie.

CAŁKOWITE RESETOWANIE
Po całkowitym rozładowaniu baterii albo w przypadku nieprawidłowego działania wyświetlacza lub innych funkcji zegarka, należy 
wykonać procedurę całkowitego resetowania oraz sprawdzenia ustawień podstawowych i ewentualnej ich korekty.
• Odciągnij koronkę do pozycji 1, następnie obracaj ją aby wskaźnik trybu ustawić w pozycji „CHR”.
• Odciągnij koronkę do pozycji 2. 
• Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski A i B. Migną wszystkie wyświetlacze, wskazówki wykonają ruch  
 w obie strony sygnalizując  udane przeprowadzenie procedury całkowitego resetowania.
• Przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Teraz należy przeprowadzić procedurę sprawdzania i ewentualnej korekty  
 ustawień podstawowych opisaną powyżej.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO
W normalnych warunkach zegarek będzie odbierał sygnał radiowy - data oraz godzina zostaną ustawione automatycznie. Mogą 
jednak zaistnieć warunki, w których odbiór sygnału nie będzie możliwy. W takiej sytuacji praca zegarka pozostanie niezakłócona, 
zegarek nie będzie jednak przeprowadzał automatycznej korekty daty i czasu. Zegarek odbiera sygnały radiowe zarówno 
automatycznie jak i na żądanie. Po otrzymaniu sygnału radiowego czas i data dostroją się do aktualnej strefy czasowej.
Automatyczny odbiór sygnału odbywa się o godzinie 2:00, 3:00 oraz 4:00. Jeżeli odbiór sygnału o godzinie 2:00 zostanie zakończony 
sukcesem, kolejne próby odbioru sygnału nie będą podejmowane. Automatyczne ustawianie zegarka o godzinie 4:00 można 
przestawić na inną, dowolną godzinę. W zależności od siły sygnału, ustawianie zegarka może potrwać do 15 minut. Podczas 
aktualizacji zegarek nie może być poruszany. W przeciwnym wypadku transmisja sygnału może zostać zakłócona i aktualizacja nie 
zostanie pomyślnie zakończona.

ODBIÓR SYGNAŁU RADIOWEGO NA ŻĄDANIE
Procedurę odbioru sygnału radiowego na żądanie wykonuje się po całkowitym resetowaniu, podczas podróży lub po zmianie na czas 
letni/zimowy. Odciągnij koronkę do pozycji 1. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźnik trybu na „TME”.
Naciśnij przycisk A lub B aby wybrać miasto w wybranej strefie czasowej (dla Polski – BER). Naciśnij jednocześnie przyciski A i B aby 
zaktualizować wskazywany czas analogowy oraz czas na wyświetlaczu 1. Przywróć koronkę do pozycji podstawowej. Naciśnij i przytrzymaj 
przez co najmniej 2 sekundy przycisk A, do momentu wybrzmienia sygnału dźwiękowego. Sekundnik ustawi się w pozycji RX na godzinie 
12:00, wskaźnik poziomu naładowania wskaże aktualnie dostępny sygnał,  na wyświetlaczu cyfrowym 1 pojawi się RDY, na wyświetlaczu 
cyfrowym 2 RX. Połóż zegarek w stabilnej pozycji tak, aby nie zmieniał on swojego położenia. Zegarek odbiera teraz sygnał radiowy. Odbiór 
sygnału może trwać do 15 minut. Po wykryciu sygnału radiowego, sekundnik ustawi się w odpowiedniej pozycji pokazując jego jakość (H – 
wysoka, M – średnia, L – niska). Jeżeli sygnał został wykryty i ustawianie czasu zostało pomyślnie zakończone, na wyświetlaczu cyfrowym 1 
pojawi się napis OK a sekundnik wróci do trybu wskazywania czasu. Jeżeli sygnał nie został wykryty, na wyświetlaczu cyfrowym 1 pojawi się 
napis NO a sekundnik wróci do trybu wskazywania czasu. Jeżeli odbiór sygnału jest niemożliwy, czas należy ustawić ręcznie.
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RĘCZNE USTAWIANIE CZASU
Po odbiorze sygnału radiowego czas ustawi się automatycznie.
Procedurę ręcznego ustawiania czasu należy zastosować po wykonaniu całkowitego resetowania lub gdy odbiór sygnału radiowego 
nie jest możliwy.
• Odciągnij koronkę do pozycji 1.
• Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić wskaźnik trybu w pozycji „TME”.
• Naciśnij przycisk A lub B aby ustawić na wyświetlaczu cyfrowym 1 skrót nazwy miasta w wybranej strefie czasowej.
• Odciągnij koronkę do pozycji 2 aby przejść do trybu ustawiania czasu. Sekundnik ustawi się na godzinie 12:00,  
 na wyświetlaczu cyfrowym 1 zacznie migać SMT.
• Naciśnij przycisk A aby włączyć lub wyłączyć SMT (ustawienie czasu letniego).
• Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 migają sekundy. Naciśnij przycisk A aby ustawić 0 sekund.
• Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 migają minuty. Obracaj koronkę  w lewo lub w prawo aby ustawić minuty.
• Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 miga godzina. Obracaj koronkę w lewo lub w prawo aby ustawić godzinę.
• Naciśnij przycisk B; na wyświetlaczu cyfrowym 1 miga AM/PM (12h) lub wskaźnik 24h. Naciśnij przycisk A aby zmienić  
 format wskazywanego czasu na 12 lub 24-godzinny.
• Dociśnij koronkę o jedną pozycję. Jednocześnie naciśnij przyciski A i B, zwolnij je po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Wyświetlacz 
 cyfrowy 2 zmieni wyświetlaną strefę czasową na tę wskazywaną na wyświetlaczu cyfrowym 1, wskazówki przesuną się do 
 odpowiednich pozycji wskazując czas w tej strefie. Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.  
 Procedura ustawiania czasu została zakończona.
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