
ZEGAREK MĘSKI LED FORMUŁA F1 
MODEL: ZG5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup sportowego zegarka F1.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Absolutny hit - zegarek binarny LED zaciekawi innych i zrobi na nich niesamowite 
wrażenie. Znakomity prezent dla każdego miłośnika dwóch i czterech kółek.

Cechy produktu:

• Niesamowity design, szyk i elegancja wyróżniają go spośród tłumu podobnych. 
• Godzina wyświetlana jest w dyskretny sposób: za pomocą kodu wyświetlanego na

dwóch tarczach: obrotomierza i prędkościomierza. 
• Dzięki wbudowanemu podświetleniu LED godzina doskonale będzie widoczna 

także w nocy. 
• Pasek wykonany z gumy najwyższej jakości, zapinany na łatwy użyciu zamek. 
• Zegarek posiada bardzo energooszczędną elektronikę - będzie służył długi czas 

bez potrzeby zmiany dołączonej baterii. 
• Wbudowana funkcja wyświetlania aktualnej daty. 
• Kolor paska: czarny 
• Wymiary zegarka (bez paska): 40mm x 39mm 

2. Ustawienia zegarka

Na powyższym przykładnie na tarczy zegarka wyświetla się godzina 6:14 przed południem.

Przycisk A wybiera tryb pracy zegarka: wyświetlanie godziny-> wyświetlanie daty->wyświetlanie dnia
tygodnia. Aby włączyć zegarek należy przytrzymać ten przycisk aż wyświetlacz się rozświetli.

Przycisk B służy do wejścia w tryb ustawień zegarka.

1. Naciśnij  przycisk B, tarcza godziny zacznie migać, ustaw odpowiednią godzinę 
przyciskiem A.

2. Naciśnij  przycisk B, tarcza minut zacznie migać, ustaw odpowiednią minutę przyciskiem A.

3. Naciśnij  przycisk B, wyświetli się napis „date” i tarcza miesiąca zacznie migać, ustaw 
odpowiedni miesiąc przyciskiem A.

4. Naciśnij  przycisk B, tarcza tarcza dnia zacznie migać, ustaw odpowiedni dzień miesiąca 
przyciskiem A.

5. Naciśnij  przycisk B, wyświetli się napis „week” i duża tarcza zacznie migać, ustaw 
odpowiedni dzień tygodnia przyciskiem A.

6. Naciśnij  przycisk B i ustaw siłę podświetlania tarczy zegarka przyciskiem A.

7. Naciśnij przycisk B by wyjść z trybu ustawień lub odczekaj kilka sekund -zegarek sam 
wyjdzie z trybu ustawień.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Unikaj naciskania klawiszy, gdy masz mokre palce, jesteś pod wodą lub podczas dużego 
deszczu, gdyż może to doprowadzić do przedostania się wody do obwodów elektrycznych 
urządzenia.

• Unikaj zbyt dużych nacisków, wstrząsów, kurzu, zmian temperatury lub wilgotności. Nigdy 
nie wystawiaj urządzenia przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie światła 
słonecznego. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do nieprawidłowego działania.

• Wyjmij baterie, gdy zamierzasz nie używać urządzenia przez długi okres czasu.
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