
Дълбочина на гмуркане

Секундомер

Световно време

Мелодии

Сто годишен календар

Сто метра водоустойчивост

Температура

Таймер

Подсветка дисплей

5 Аларми

Темпомат

Батерия (CR2032)

БУТОНИ
Работата с бутоните е показана с помощта на буквите, 
показани на илюстрацията.

Нулиране / Спиране

Меню

Подсветка / -

Старт / Междинно време / +

Световно време по държави

ЕКРАН

Схемата на екрана е показана в тази рисунка

Ден от седмицата

Лятно часово време
Дайв режим
Хронометър

Таймер
Час

Минути

Предупреждение
Година

Индикатор за батерията

Мелодии

Аларма

Секунди

Дата

СЛАБА БАТЕРИЯ

Ако нивото на напрежението ( заряда) на батерията е недостатъчно, 
иконата на дисплея ще бъде При тази ситуация, подменете старата батерия с нова.

ИЗБОР НА РЕЖИМ
Натиснете B за да влезете в менюто , което е в следната последователност,  за да направите 
желаните  настройки. Последователността е:
TIMEKEEPING(Време) -> DIVING(Гмуркане) -> RECORD(запис) -> 
ALARM(Алармa) -> COUNTDOWN(таймер) ->WORLD TIME(световно време) -> 
PACER(Режим за скорост/ темпо) -> STOPWATCH(хронометър).
Режима на алармата, режима за обратно отброяване, режима за световно време, режима на 
скоростта/ темпото, могат да се ВКЛЮЧВАТ/ ИЗКЛЮЧВАТ от настройките на времевия режим 
( виж стр. 5)

Час, Минути, Секунди, Година Месец, 
Дата, Ден от седмицата

12 / 24 часа избор на формат

100 годишен календар

Максимална дълбочина 100 метра 
или 330 Ft

Максимално време за едно 
гмуркане: 59’59”

Температурен диапазон от -9,9 ~ 60,0C 
или  от 14,2 до 140F

5 аларми

Chime(Мелодия)

Дълбочина, температура, времето на 
едно гмуркане, времето на повърхността.

30 записа ( R01- R30)

Един запис ( R01 примерно!),  може да 
съхранява данни за 99 гмуркания ( F01- F99)

Обхват на таймера:

Времето в друга часова зона

1/100 от секундата

8 измервания/отчитания

Обхват на измерването

ВРЕМЕ

Настройка на времето
1. За да настроите Времето 
натиснете и задръжте бутон А, 
докато кода на града на дисплея 
започне да мига ( мигането показва, 
че сте в режим на настройка)

2. Натиснете C или D, за избор,  задръжте
    един от двата бутона за смяна с висока 
    скорост.

3. Натиснете В, за да изберете,  лятно 
    часово време

5. Повторете стъпки 3 и 4, за избор в тази 
    последователност:

6. Натиснете A, за да излезете от настройките 
     в които сте.(Денят от седмицата излиза 
     автоматично)

• Натиснете който и да е бутон, който е 
   без звук. Когато бутона издаде звук 
   ( бипкане), то бутона е настроен за работа 
   без звук.

• Натиснете B, за направите желаната от вас 
  промяна на някоя функция или режим. 
  По фабрични настройки са изключени: 
  алармата, режима за обратно отброяване, 
  Световното време и Скоростта/ Темпото.

Настройка на параметрите за 
гмуркане

1. За да влезете в режима „ Гмуркане“, 
натиснете А, докато започне да мига
( мигането показва,  че вече сте в 
настройката на режима).

2. Натиснете C или D, за да изберете 
Метрична или Имперична система за 
отчитане.

3. Натиснете В за да преминете на 
следващото.

4. Натиснете C или D, за включите(ON), 
    или изключите(OFF) лятно часово време

4. Натиснете C  за увеличаване, натиснете  
D  за намаление на числата, а ако 
натиснете едно от двете копчета и 
задържите, ще сменяте числата с висока 
скорост.

5. Повторете стъпка 3 и 4, за да  изберете 
    настройката, която ви трябва от менюто,  
    което излиза в следната последователност:  
    Единица -  Безопасна дълбочина на 
    гмуркане - Безопасно време на 
    гмуркане( минути, секунди)

6.Натиснете А за да излезете от режима.

• Безопасна дълбочина на гмуркане: 
   0.0,  3.0 ~100 м или 0, 10 ~ 328Ft, по задание 
   в часовника е 0.0 м или 0.0 Ft

• Безопасно време на гмуркане: 
  0’00”-59’59”, по задание е 0’00”

Свободно гмуркане
време на 
повърхността

1. В режим „ Гмуркане“ може да се измери 
    дълбочината на гмуркане.

2. Времето за гмуркане е включено, когато 
    дълбочина на гмуркането е повече от 
1.2м или 4 Ft (”               “ мига!)

3. Режимът „ Време прекарано на 
    повърхността“ започва да работи, 
    когато потребителя излезе от водата.

4. Повтаряйки стъпки 3 и 4, може да се 
    измери няколко пъти времето за 
    гмуркане. Могат да се измерят няколко 
    гмуркания.

време на повърхността

1-во гмуркане 2-ро гмуркане 99-то гмуркане

За да запазите/запаметите Времето на 
повърхността, натиснете D и прегледайте 
селекцията в следната последователност: 
Максимална дълбочина@последно 
гмуркане, времето на последното 
гмуркане- текущата температура на 
последното гмуркане - текущата температура
на всички времена на гмурканията - 
максимална дълбочина@ последно гмуркане, 
текущо време

Време на повърхността- Това е интервалът от 
време, който тече между края на последното 
гмуркане и началото на следващото.
Часовникът автоматично преминава в режим 
„Време“, ако продължителността на 
повърхността е повече от час( Времето на 
повърхността продължава да тече, максимум 
до 24часа).
Времето за гмуркане може да се 
отчете до максимум 59’59”

Важно
Когато дълбочината на гмуркането надвиши 
безопасната дълбочина на гмуркане 
знакът        започва да мига и се включва 
алармен сигнал.
Когато времето за гмуркане надвиши 
безопасното време за гмуркане, 
знакът        започва да мига с алармен 
сигнал.
Безопасната дълбочина на гмуркане 
и безопасното време на гмуркане, 
може да видите на стр. 6
Натиснете В за да преминете в режим 
„ Задържане на времето“, ако няма да се 
гмуркате, за да пестите заряда на батерията 
( Режимът „ Гмуркане“ автоматично ще се 
изключи).

Избор
• В режим „ Запис“ натиснете А за да 
   прегледате селекцията в следната 
   последователност: 
   Всички записи-Запис 1- Запис 30

Преглед на записите
•  В състояние на записващ режим натиснете C 
или D, за да прегледате селекцията в следната 
последователност:  Максимална дълбочина на 
гмуркане, Общото време на гмурканията -
Температура @ Максимална дълбочина на 
гмуркане, Общо време на гмуркане

• В състояние на Запис 1 натиснете D и изберете 
време на гмуркане 

• В състояние на F01- F99, натиснете C за да 
излезе следната селекцията със следната 
последователност, за да направите Вашия избор: 
Начално време на гмуркането, дата - Максима-
лната дълбочина на гмуркането, 
температура@максимална дълбочина на 
гмуркане, време на гмуркане, време на 
повърхността.

•  В състояние на Запис 02 натиснете C или D, 
за да настроите в следната последователност: 
Максимална дълбочина на гмуркане, време на 
гмуркане-дата, температура@максималната 
дълбочина на гмуркане, време на гмуркане

• В R01 е записът на данните на гмуркането за 
последния ден.
 • В F01 са събрани данните на първото 
гмуркане.   

Изтриване

•  Когато сте в състояние „ Всички записи“  
натиснете и задръжте А за 2 секунди(  “del” 
започва да мига) и можете да изтриете всички 
записи. 
•  В състояние на Запис1- Запис 30 натиснете 
и задръжте А за 2 секунди(  “del” започва да 
мига), така изтривате текущия и избрания от 
Вас запис и се връщате към общия брой 
записи.

ГМУРКАНЕ ЗАПИС АЛАРМИ ТАЙМЕР СВЕТОВНО ВРЕМЕ

ТЕМПОМАТ ХРОНОМЕТЪР ПОДСВЕТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Алармата звучи всеки ден за около 
   60 секунди, за да я изключите 
    натиснете някое копче по ваш избор.

Звук и Аларма

•  В режим „ Аларма“ натиснете А за да 
    изберете звук ( мелодия) и аларма от 1 до 5

• В режим „ Звук“  натиснете D за да 
ВКЛЮЧИТЕ / ИЗКЛЮЧИТЕ мелодията         . 
В състояние Аларма 1- Аларма 5 натиснете D 
за да ВКЛЮЧИТЕ/ ИЗКЛЮЧИТЕ 
избраната от вас аларма.

Настройки на Аларма 1
1. В състояние на Аларма 1, натиснете и 
задръжте А докато цифрата за часът започне да 
мига и се появи индикаторът        ( мигането 
показва, че сте в настройките).

2. Натиснете D за да увеличите часът и C за да 
го намалите. С натискане и задържане на едно 
от двете копчета сменяте цифрата показваща  
часа с висока скорост.

3. Натиснете В за да настроете минутите

4. Натиснете D за да увеличите минутите и C за 
да ги намалите. С натискане и задържане на 
едно от двете копчета сменяте цифрата 
показваща минутите с висока скорост. 

5.Натиснете А за да излезете.

•  Начинът на настройка на Аларма 1 до 
Аларма 5 е един и същ.

E. Обратно отброяване

Настройки на таймера за обратно отброяване
1. За режима „ Обратно отброяване“ натиснете А, 
докато индикатора започне да мига( мигането 
показва, че сте в режим на настройки)

2. Натиснете D за да увеличите часът и C за да 
го намалите. С натискане и задържане на едно 
от двете копчета сменяте цифрата показваща  
часа с висока скорост.

3. Натиснете В за да настроете минутите

4. Натиснете D за да увеличите минутите и C 
за да ги намалите. С натискане и задържане на 
едно от двете копчета сменяте цифрата 
показваща минутите с висока скорост. 

5. Повторете стъпка 3 и 4, за да изберете 
настройката, която ви трябва от менюто, 
което излиза в следната последователност:  
Час-Минути- Тип на обратно отброяване

6. Натиснете А за да излезете.

Използване на таймера за обратно 
отброяване

1. Натиснете D за начало.

2.  „Пауза“ се стартира с натискане на D също.

•  При всеки един път на включване на 
   таймера, звуков сигнал известява 
   достигането на 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5,
   4, 3, 2, 1 секунди.

•  Когато таймерът достигне 0 се включва
   алармата, която трае около 60 секунди. 
   Тя може да бъде изключена с натискане на 
   кое да е копче.

•  Когато таймерът достигне 0 се включва 
   алармата със звук “БИБИБИ“, времето за 
   обратно отброяване ще бъде вече „+1“ , а 
   таймерът за обратно отброяване ще 
   продължи да отброява 
   ( максимум до 99 пъти)

1. В режим „ Световно време „  натиснете D 
     за да отидете напред в друга часова зона и 
     натиснете C за да върнете назад. С натискане 
     и задържане на едно от двете копчета 
     сменяте часовите зони с висока скорост. 

2. В режим „ Световно време „  натиснете и 
     задръжте А за да ВКЛЮЧИТЕ/ ИЗКЛЮЧИТЕ 
     Лятно часово време.

1. В режим „ Темпо“ натиснете и задръжте 
    А, докато числото за скоростта започне 
    да мига( мигането показва, че сте в 
     настройки)

НАСТРОЙКА НА ТЕМПОМАТА

2. Натиснете C или D за да изберете темпо 
    в следната последователност: 

3. Натиснете А за да излезете.

Използване на Темпомата

1. За стартиране натиснете D

2. За спиране също натиснете D 

Настройки
1. За режим „ Хронометър“  натиснете и 
    задръжте А докато SPL или LAP започнат да 
    мигат ( мигането показва, че сте в настройки).

ВРЕМЕ

ГМУРКАНЕ

ЗАПИС

АЛАРМА

ТАЙМЕР

СВЕТОВНА ВРЕМЕ

ТЕМПОМАТ

ХРОНОМЕТЪР

2. Натиснете C или D за да изберете между 
    SPL и LAP 

3. Натиснете А за да излезете.

Време за една обиколка

1. За режим „ Хронометър“  натиснете D за 
    стартиране.

2. За спиране натиснете А.

3. За нулиране на секундомера натиснете 
    А също.

Разделено време

1. В режим „ Хронометър“ натиснете D за 
     стартиране

2. За показване на циферблата SPL 01 с 
     времето натиснете D отново ( автоматично 
     започва да тече времето след 2 секунди)

3. Повтаряйки стъпка 2 може да измерите 
     времето от SPL 01 до SPL 8

4. Натиснете А за спиране на хронометъра.

1. В режим „ Хронометър“ натиснете C за се 
     покаже времето на първото разделяне, 
     когато хронометъра е бил многократно 
     разделян.

Преглед

2. Натиснете D за да преминете напред в 
     прегледа от SPL 01 до SPL 8

3. Натиснете C за да се връщате назад в 
     прегледа си от SPL 8 до SPL 01

4. Натиснете А или В за да се върнете в 
     режим „ Хронометър“

Време на обиколка 

1. В режим „ Хронометър“ натиснете D 
     за стартиране

2. За показване на циферблата LAP 01 с 
    времето натиснете D отново ( автоматично 
    започва да тече времето след 2 секунди)

3. Повтаряйки стъпка 2 може да измерите 
     времето от LAP 01 до LAP 8

4. Натиснете А за да стопирате хронометъра.

Преглед

1. В режим „ Хронометър“ натиснете C за се 
     покаже времето на първата обиколка, 
     когато хронометъра е бил многократно 
     разделян за повече от една обиколка.

2. Натиснете D за да преминете напред в 
     прегледа от LAP 01 до LAP 8

3. Натиснете C за да се връщате назад в 
     прегледа си от LAP 8 до LAP 01

4. Натиснете А или В за да се върнете в 
     режим „ Хронометър“

Подсветката използва EL ( електро-луминцентна светлина), чрез която предизвиква 
дисплея да свети, за да може се разчита циферблата по-лесно на тъмно.

Използване на подсветка

•  В режим „ Отчитане на времето“ натиснете C , за да се освети екрана за 
   около 3 секунди.

Упражненията могат да съдържат известен риск особено за тези, които 
водят заседнал начин на живот.

Минимизиране на възможните рискове при упражняване

Преди да започнете упражнителната  програма, Вие трябва да отговорите на следните 
въпроси, посочени по-долу, за да проверите Вашето здравословно състояние. Ако отговорите 
на който и да е въпрос с ДА, ние Ви препоръчваме да се консултирате с лекар преди да 
започнете упражненията

•  Не сте ли сте упражнявали през последните 5 години?

•  Имате ли високо кръвно?

•  Имате ли висок холестерол?

•  Имате ли симптоми на някаква друга болест?

•  Приемате  ли лекарства за кръвно или лекарства за сърце?

•  Имали ли сте в миналото проблеми с дихателната система?

•  Възстановявате ли се в момента от тежко заболяване или подложени ли сте в 
    момента на  някакво медицинско лечение?

•  Имате ли пейсмейкър или друго имплантирано електронно устройство?

•  Пушите ли?

•  Бременна ли сте?

Забележка

•  Важно е да сте чувствителни към реакциите на Вашето тяло по време на тренировка. 
    Ако усетите неочаквана болка или прекомерна умора при упражненията, препоръчваме 
    Ви да спрете или да продължите с по-лека интензивност

•  Този часовник се използва за измерване на дълбочината при любителско гмуркане, 
    а не за прецизна измервателна работа.

•   Този часовник е с прицизна електроника с помощта на която се измерват различни данни 
    при любителско гмуркане, но все пак е възможно операционната му система да даде 
    потребителска грешка, поради външни смущения, неизправност поради ред други 
    фактори, и да стане опасен . При това положение ползването на часовника  е на 
    Ваш риск ( отговорност).

ВНИМАНИЕ
1.  Никога не се опитвайте да отваряте часовника или да отстранявате задния капак

2. Не ползвайте бутоните под вода.

3. Ако в часовника се появи влага, веднага потърсете помощ от Вашия доставчик( дилър).  
     В противен случай може да причини ерозия на металните части в часовника

4. Въпреки, че часовника е проектиран за нормална употреба , все пак избягвате да го сваляте 
     грубо или изтървате на земята.

5. Избягвайте да излагате часовника на температурни крайности.

6. Подсушавайте часовника със суха и мека кърпа. Избягвайте и не позволявайте часовника 
    да е в контакт с химически материали, те биха могли да повредят пластмасовите части 
    на Вашия часовник. 

7. Избягвайте да носите часовника в статични и/ или електромагнитни условия.

НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА
(Мулти функционален LSD спортен часовник)
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