2. Tryb ZANURZENIA

5. Tryb CZASU PODWÓJNEGO

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tryb aktualnego czasu

APNEA COMPUTER
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aktualna
temperatura wody
Aktualny czas
Tryb nurkowania
(Wyświetlacz aktualnego czasu)

Ikona alarmu
głębokości

PROSZĘ AKTYWOWAĆ OMR11
Państwa OMR1 znajduje się w trybie oszczędzania
energii w celu uniknięcia zużycia akumulatora.
Z tego względu należy go aktywować, wciskając
dowolny przycisk na dłużej niż 5 sekund.

PRZYPISYWANIE PRZYCISKÓW

Max.
głębokość Czas
nurkowania

Tryb nurkowania (wyświetlacz
max. głębokości)

Tryb nurkowania (wyświetlacz
czasu nurkowania)

Tryb nurkowania
- Tryb nurkowania aktywuje się automatycznie w momencie, gdy 		
użytkownik zanurzy się i osiągnie poziom wody w przybliżeniu 1,5 m
(4.92 stopy).

Wyświetlacz

Tryb aktualnego czasu

PROSZĘ AKTYWOWAĆ OMR1
- Wybór pomiędzy aktualnym czasem, zapamiętywanie nurkowania,
chronograf, licznik i tryb podwójnego czasu.
- Należy przytrzymać w celu włączenia trybu ustawień
Przycisk Góra/Start/Stop [U]
- Zmienia wartość ustawienia lub zwiększa wartość w trybie ustawień.
- Aktywuje funkcję „start” lub „stop” w trybie chronografu i licznika.
- Zmienia funkcję podrzędną wyświetlacza trybu czasu aktualnego.
- Wybiera nagrywanie nurkowania w trybie zapamiętywanie nurkowania.
Przycisk W dół/Reset [D]
- Wyświetla alarm dzienny.
- Zmienia wartość ustawień lub zmniejsza wartość ustawień w 		
wyświetlaczu ustawień.
- Kasuje wartości z chronografu i licznika.
- Wybiera nagrywanie nurkowania w trybie zapamiętywanie nurkowania.
Przycisk EL [EL]
- W celu ustawienia automatycznego podświetlenia pomiędzy ON i OFF
należy wcisnąć przycisk [EL] przez 2 sekundy.
- Włącza podświetlenie EL na około 3 sekundy.
- Jeśli automatyczne podświetlenie jest ustawione na ON, wówczas 		
podświetlenie EL włączy się automatycznie na 3 sekundy, jeśli wciśnięto
przycisk.
UWAGA: Główne działania przycisków podsumowano w powyższych
paragrafach, jednakże prosimy przeczytać następne rozdziały w celu
poznania szczegółów działania.

1. Tryb ZEGARA

- Wyświetlacz z godziną, minutą, sekundą
- Wyświetlacz z miesiącem, datą, dniem tygodnia
- Kalendarz automatyczny od 200 r. do 2099 r.
- Format godzinny 12/24 godz.
- Wyświetlacz miesiąc/data lub data/miesiąc
- Dźwięk cogodzinny
- Alarm codzienny
- Wyświetlacz z temperaturą

Aktualna
głębokość
wody

- Gdy pojawi się tryb nurkowania, wówczas wyświetli się następująca
informacja:
1) Aktualna głębokość wody.
2) Aktualna temperatura wody.
3) Wskaźnik statusu nurkowania.
4) Czas nurkowania, który upłynął.
5) Aktualne wyświetlenie czasu (opcjonalnie)
6) Maksymalna głębokość
.

3. Tryb CHRONOGRAFU
Godzina

Minuta

Sekunda

1/100 sekundy
Chronograf

Tryb chronografu
- Ten zegarek zawiera funkcję stopera, który mierzy czas, który upłynął oraz
aktualny międzyczas.
- Zdolność pomiarowa chronografu:
- Rozdzielczość pomiarowa: 1/100 sekund
- Zakres pomiaru: 99 godzin, 59 minut i 59.99 sekund.
Jak używać chronografu
- Gdy wybrano wyświetlacz chronografu, należy wcisnąć przycisk [U] w celu
uruchomienia chronografu. W celu zatrzymania odliczania należy wcisnąć
ponownie [U].
- W trakcie pracy chronografu wciśnięcia przycisku [D] spowoduje 		
zamrożenie wyświetlacza licznika użytkownika w celu uzyskania
międzyczasu.

4. Tryb ODLICZANIA
Czas docelowy
(sekundy)

Czas docelowy
(godzina, minuta)

Jak nastawić zegarek

Tryb chronografu

- Zegarek posiada tryb czasu podwójnego, który mówi użytkownikowi inny
czas podczas podróży zamorskich.

- Rozdzielczość: 1/100 sekund
- Zakres: 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund
- Funkcja międzyczasu

Jak ustawić czas podwójny

Tryb licznika

- W celu wybrania wyświetlacza z ustawieniami należy przytrzymać przycisk
[M] na 2 sekundy w wyświetlaczu czasu podwójnego, a następnie cyfra
„Minuta” zacznie migać.
- Na wyświetlaczu ustawień należy wcisnąć przycisk [M] w celu 		
przesunięcia migania w kierunku sąsiedniego diagramu w celu wyboru
pomiędzy różnymi ustawieniami.
- Jeśli miga „Godzina” lub „Minuta”, wówczas należy wcisnąć przycisk [U]
lub [D] w celu zwiększenia lub zmniejszenia numeru (wcisnąć przycisk w
celu zmiany numeru przy większej prędkości).
- Gdy ustawienia będą gotowe, wówczas należy przytrzymać przycisk
[M] w celu opuszczenia wyświetlacza z ustawieniami. Jeśli NIE wciśnięto
przycisku przez 1 minutę, wówczas zegarek również automatycznie
opuści wyświetlacz z ustawieniami.

- Rozdzielczość : 1 sekunda
- Zakres: 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na minutę przez ostatnie 10 minut
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na 10 sekund przez ostatnią minutę
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na sekundę przez ostatnie 5 sekund
- Krótki sygnał dźwiękowy przez 30 sekund w przypadku odliczania
do zera

6. Tryb USTAWIEŃ
Jak nastawić zegarek
- W celu wyboru wyświetlacza z ustawieniami należy przytrzymać przycisk
[M] przez 2 sekundy w trybie aktualnego czasu, a następnie cyfry 		
„Sekund” zaczną migać.
- W wyświetlaczu z ustawieniami należy wcisnąć przycisk [M] w celu
przesunięcia migania w kierunku sąsiedniego diagramu w celu wyboru
pomiędzy różnymi ustawieniami.
- W trakcie, gdy jedno z ustawień (poza sekundami) miga, należy wcisnąć
przycisk [U] lub [D] w celu zwiększenia lub zmniejszenia numeru / zmiany
ustawień (należy przytrzymać wciśnięty przycisk w celu zmiany na
wyższą prędkość).
- Gdy cyfry z sekundami zaczynają migać, należy wcisnąć przycisk [U] lub
[D] w celu zresetowania do zera.
- Gdy krótki sygnał dźwiękowy (dźwięk klawiszy) jest WŁĄCZONY, 		
wówczas podczas wciśnięcia przycisku będzie wybrzmiewał krótki sygnał
dźwiękowy.
- Jeśli bicie (bicie cogodzinne) jest WŁĄCZONE ( ), wówczas zegarek
wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy co godzinę.
- Gdy ustawienia będą już dokonane, należy przytrzymać przycisk [M]
przez 2 sekundy w celu opuszczenia wyświetlacza z ustawieniami.
Jeśli NIE wciśnięto przycisku przez 1 minutę, wówczas zegarek również
automatycznie opuści wyświetlacz z ustawieniami.

7. ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT
Dzięki zarejestrowaniu Państwa OMR1 zezwalają Państwo Omer na
wysłanie do Państwa emaila z aktualizacjami dla Państwa zegarka
i aktywują Państwo gwarancję, w tym celu należy wejść na stronę
internetową www.omer-sub.com.

8. ŁADOWARKA BATERII
Styki kontaktowe
kabla USB

tryb odliczania

Do tyłu

Tryb nurkowania
- Do wyboru miejsce nurkowania morze lub jezioro
- Automatyczna aktywacja/dezaktywacja trybu nurkowania, gdy 		
zostanie osiągnięty poziom wody 1,5m lub gdy nastąpi wynurzenie
z tego poziomu.
- Aktualny czas trwania nurkowania, głębokość, miejsce nurkowania,
aktualny czas, wyświetlacz maksymalnej głębokości i temperatury
wody
- Jednostka głębokości: do wyboru metr lub stopa
- Rozdzielczość głębokości : 0,1m / 0.328 stopy
- Maksymalna głębokość : 100m / 328 stopy
Automatyczna pamięć logo nurkowania
Wyświetlacz z temperaturą
- Jednostka : do wyboru °C / °F
- Rozdzielczość : 1°C / 1°F
- Zakres : -10C to +60C / 14F do 140F
Tryb zapamiętywania nurkowania
- Może być nagranych i zapamiętanych maksymalnie 199 nagrań
- Każde nagranie nurkowania zawiera:
		
Numer nagrania
		
Uruchomienie czasu i daty
		
Czas trwania nurkowania
		
Maksymalna głębokość nurkowania
		
Minimalna temperatura wody
		
Oznaczenia miejsca nurkowania
Bateria
- Typ
		
- Wymiary
- Temperatura użycia
- Kod

: litowo-jonowa z możliwością ponownego
naładowania
: 20 x 3 mm
: -20°C a 50°C
: PD2032 wolty

10. GWARANCJA
Gwarantujemy, że niniejszy produkt Omer jest wolny od wad
materialnych, oraz że będzie posiadał należytą jakość przez okres
dwóch lat od daty zakupu w UE i przez okres jednego roku poza UE. W
tym okresie Omer jako jego jedyna opcja naprawi lub wymieni wszelkie
składniki, które ulegną zepsuciu w trakcie normalnego użytkowania.
Tego typu naprawy lub wymiany będą wykonane dla klienta nieodpłatnie
jako część pracy. Dodatkowo Omer zastrzega sobie prawo do
odmówienia roszczeń o naprawy gwarancyjne lub o inne usługi, do
których jest zobowiązany i/lub namawiany z naruszeniem prawa
jakiegokolwiek kraju.

Z naszej strony internetowej można pobrać
instrukcje obsługi w wielu językach :

www.omersub.com

