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Wyświetlanie informacji oraz funkcje
 Wskazówka godzinowa 
  Wskazówka minutowa
 Mała wskazówka sekundnika 
  Wskazanie daty 
 Wskazanie dnia tygodnia 
 Wskazanie miesiąca
 Wskazanie fazy księżyca
Koronka o 3 położeniach (8): 
I  Położenie neutralne (koronka nie wyciągnięta)
II  Położenie regulacji daty, miesiąca i fazy księżyca (koronka odkręcona*, w połowie wyciągnięta)
III  Położenie regulacji godziny i dnia tygodnia (koronka odkręcona*, całkowicie wyciągnięta).

Modele z zakręcaną koronką:
IA Położenie początkowe (koronka zakręcona, nie wyciągnięta)
IB Położenie nakręcania (koronka odkręcona, nie wyciągnięta)
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Gratulacje
Gratulujemy Państwu wyboru zegarka marki TISSOT®, jednej z najbardziej 
prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Państwa zegarek wyróżnia 
się stylistyką nawiązującą do przeszłości, a staranne wykonanie przy użyciu 
wysokiej jakości materiałów i podzespołów chroni go przed wstrząsami, 
zmianami temperatury, wodą i pyłem. 
Zegarek ten, wyposażony w niezwykle cienki mechanizm kwarcowy 
działający z najwyższą precyzją i dokładnością, oferuje oprócz funkcji 
wskazywania godzin, minut, sekund oraz daty (dzień i miesiąc), funkcję 
wskazywania faz księżyca zaprogramowanych na 10 lat naprzód.
Po regulacji początkowych ustawień zegarka, konieczne są jedynie 
niezbędne ich korekty podczas wymiany baterii. Regulacja początkowych 
ustawień tego zegarka na rękę wykonywana jest na podstawie kalendarza 
faz księżyca, który znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
Aby zapewnić prawidłowe i dokładne działanie Państwa zegarka przez długie 
lata, radzimy uważnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Użycie / Regulacja
Modele z zakręcaną koronką
W celu zwiększenia poziomu wodoszczelności, niektóre modele są 
wyposażone w zakręcaną koronkę. Przed przystąpieniem do ustawienia 
czasu lub regulacji poszczególnych wskazań zegarka, należy odkręcić 
koronkę do położenia IB, a następnie wyciągnąć do położenia II lub III.
Ważne : Po przeprowadzeniu jakichkolwiek czynności regulacji, należy 
obowiązkowo dokręcić koronkę, aby zapewnić wodoszczelność 
zegarka.
Ustawianie czasu
Wyciągnąć koronkę do położenia III; wskazówka sekundnika (3) zatrzymuje 
się. Aby ustawić żądaną godzinę, należy obrócić koronką do przodu lub 
do tyłu. W chwili, gdy wskazówka godzinowa przechodzi przez pozycję na 
godzinie 12., można zobaczyć, czy wskazuje ona północ (następuje zmiana 
daty) czy południe (data nie ulega zmianie).
Rada dotycząca synchronizacji wskazań zegarka
W celu zsynchronizowania wskazówki sekundnika (3) z oficjalnym sygnałem 
czasu (radio/TV/Internet), należy wyciągnąć koronkę do położenia III, 
gdy wskazówka sekundnika ustawiona jest na godzinie 12. Wówczas 
wskazówka zatrzymuje się. Ustawić wskazówki zgodnie z dokładną godziną. 
W momencie sygnału dźwiękowego synchronizacji, należy wcisnąć koronkę 
do położenia I (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z koronką 
zakręcaną).
Regulacja dnia tygodnia
Wyciągnąć koronkę do położenia III i wykonać kolejno ruchy w tę i z 
powrotem między godziną 23., a 1.
Uwaga: Zmiana wskazań datownika, która nastąpiła na skutek wykonania 
powyższej operacji, może zostać skorygowana przy ustawieniu 
wyciągniętej koronki w położeniu II i jej przekręceniu.
Regulacja daty i miesiąca
Wyciągnąć koronkę do położenia II i obrócić ją do przodu, aż do 
pokazania się żądanej daty (4). Podczas tej operacji, zegarek w dalszym 
ciągu działa i nie ma konieczności ponownego ustawiania czasu.
Przy przechodzeniu daty z 31. wprzód, wskazanie miesięcy przesuwa 
się o jeden miesiąc. Ponieważ wskazanie faz księżyca zostało wcześniej 
zaprogramowane, w przypadku miesięcy, w których jest mniej niż 31 dni, 
wystarczy zmienić datę.
Regulacja fazy księżyca
Wyciągnąć koronkę do położenia II i obrócić ją do przodu, aż do 
pokazania się żądanej fazy księżyca (7).
Uwaga : W celu dokładnej regulacji, umieścić wskazanie fazy na pełni 
księżyca. Następnie, każde przesunięcie fazy księżyca odpowiada 
przesunięciu o jeden dzień.

Księżyc i jego kolejne fazy
Cykl obrotu księżyca, od nowiu do następnego nowiu, wynosi 29 dni, 
12 godzin, 44 minut i 2,8 sekundy. Nów odpowiada pierwszemu dniowi 
księżycowemu (rys. 1). Księżyc jest niewidoczny, gdyż pokazuje swoją 
nieoświetloną półkulę.

8-go dnia (Rys. 2), po wykonaniu przez księżyc obrotu o jedną czwartą, 
pojawia się rogalik zakrzywiony w prawą stronę, podobny do brzuszka dużej 
litery « D ». Jest to faza księżyca rosnącego.

15-go dnia księżycowego (Rys. 3), w połowie cyklu obrotu księżyca, widzimy 
oświetloną tarczę - jest to definicja zjawiska pełni księżyca. Księżyc znajduje 
się wówczas dokładnie naprzeciw słońca.
23-go dnia księżycowego (Rys. 4), po zakończeniu 3. kwadry, czyli w 
czasie pokonywania przez księżyc ostatniej ćwierci obrotu, pojawia się 
rogalik zakrzywiony w lewą stronę, podobny do dużej litery « C ». Jest to 
faza księżyca malejącego. Zbliża się nów, czyli początek nowego miesiąca 
księżycowego.

Księżyc nieustannie zmienia swój wygląd, zajmując określone położenia na 
nieboskłonie. Czas, który upływa między kolejnymi fazami nowiu, odpowiada 
w przybliżeniu jednemu miesiącowi. Jest to okres obiegu synodycznego. 
Orbita, po której Ziemia krąży wokół słońca, umieszczona jest w płaszczyźnie 
zwanej płaszczyzną ekliptyki. Wyobraźmy sobie tę płaszczyznę rozciągniętą 
w nieskończoność, aż do okręgu, w którym przecina kulę nieboskłonu z 
umieszczonymi na niej stałymi gwiazdami. Wzdłuż tego okręgu umieszczony 
jest ciąg konstelacji gwiezdnych, słynnych konstelacji zodiaku: Barana, Byka, 
Bliźniąt, Raka, Lwa, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb. 
Gdyby można było zobaczyć gwiazdy w świetle dziennym, moglibyśmy 
zaobserwować, że w ciągu roku słońce widziane z Ziemi przemieszcza się 
przed dwunastoma konstelacjami zodiaku, z prawej strony na lewą, i zawsze 
znajduje się przed inną konstelacją. Okołoziemska orbita księżyca prawie 
dokładnie mieści się w płaszczyźnie ekliptyki wyznaczanej przez wędrówkę 
Ziemi wokół słońca, co sprawia, że również księżyc przesuwa się przed 
grupą konstelacji zodiakalnych.
Ze względu na regularną powtarzalność cyklu upływu kolejnych faz, 
księżyc od dawna służył do pomiaru czasu. Z tej właśnie przyczyny nadal 
posługujemy się kalendarzem księżycowym w celu mierzenia czasu.
W ten sposób możemy porządkować nasze życie codzienne według cyklu 
miesięcy księżycowych Rytm zjawisk występujących w przyrodzie ma 
również szczególny wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.
Nowy zegarek kwarcowy TISSOT® pokazujący miesiące księżycowe nadaje 
się zatem doskonale dla myśliwych, zbieraczy grzybów, rybaków, żeglarzy, 
etc. oraz dla wszystkich wytrawnych hobbystów, którzy postępują zgodnie z 
najnowszymi trendami mody.

Obsługa i konserwacja
Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) 
przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po zamoczeniu 
w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek niezasoloną wodą i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Należy unikać pozostawiania zegarka w miejscach narażonych na duże 
zmiany temperatury lub wilgotności, działanie silnych pól magnetycznych lub 
w miejscach nasłonecznionych. 
Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu 
zachowania ważności gwarancji, prosimy zawsze zwracać się do 
autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT®.
Dzięki wykorzystaniu technologii kwarcowej, zegarki kwarcowe TISSOT® 

posiadają niezrównaną dokładność. Zazwyczaj mogą one działać bez 
przerwy przez ponad 2 lata. Jeśli planują Państwo nie nosić swojego 
zegarka przez wiele tygodni a nawet miesięcy, radzimy schować go po 
uprzednim wyciągnięciu koronki do położenia II. W ten sposób zasilanie 
elektryczne silnika zostanie przerwane, co przyczyni się do znacznego 
wydłużenia okresu żywotności baterii.
Wymiana baterii 
Po wyczerpaniu, bateria powinna zostać bezzwłocznie wymieniona przez 
autoryzowanego sprzedawcę lub agenta TISSOT®. 
Typ: Renata 373 / Żywotność baterii : około 3 lata.
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