
Dziękujemy za zakup naszego produktu oraz okazane zaufanie firmie XONIX, 
wierzymy, że nasz zegarek będzie służył Państwo bezawaryjnie przez wiele lat.
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Informacje ogólne
1. Opis funkcji
Zegarek wyposażony jest w optyczny kalibrator czasu oraz kalendarza, który 
współpracując z  oprogramowaniem Time Calibrator (dostępny do pobrania na 
stronie www.xonix.pl dla PC) umożliwia:

• Dokładne ustawienie aktualnej godziny
• Automatyczne ustawienie kalendarza (rok, miesiąc, dzień miesiąca oraz dzień 

tygodnia od 2013-2099 roku)
2. Specyfikacja techniczna

• Bateria CR 2032 (3V, 210 mAh)
• Żywotność baterii ok. 5 lat
• Dokładność ± 5 sekund / miesiąc
Zegarek został wyposażony w mechanizm DFC (Cyfrowa Kontrola Częstotliwości) 
w celu kontroli odchylenia czasu w ciągu miesiąca.
• Temperatura pracy: 0 st. C ~ 50 st. C
• Wodoszczelność: 10 ATM

3. Cyferblat - opis wskazań
Cyferblat zegarka składa się m.in. z zewnętrznego oraz wewnętrznego pierścienia, 
na zewnętrznym pierścieniu naniesione są indeksy godzin, minut oraz sekund, 
natomiast na wewnętrznym pierścieniu naniesiono znaczniki dla kalendarza (dni 
tygodnia oraz miesiąca) a także znacznik odbioru sygnału.
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Dzień tygodnia

Wskaźnik odbioru
syganłu

Czujnik optyczny

Dzień miesiąca

Wskazówka
 godzin Wskazówka minut

Wskazówka sekund
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SUN Niedziela

MON Poniedziałek

TUE Wtorek

WED Środa

THU Czwartek

FRI Piątek

SAT Sobota

Obsługa zegarka
Wskazówka sekund oprócz odliczania sekund poprzez swoje zachowanie służy do 
wskazywania jeszcze innych wartości, rozróżniane są trzy tryby pracy wskazówki:
(1) tryb normalny - wskazówka porusza się do przodu co 1 sekundę; (2) tryb szybki - 
wskazówka sekund porusza się szybko do przodu lub do tyłu; (3) tryb zatrzymania - 
wskazówka nie porusza się. Zegarek wyposażono w jeden przycisk, którym 
wywołujemy żądaną funkcję poprzez krótkie naciskanie lub wciśnięcie na min. dwie 
sekundy (przycisk zwalniamy po tym jak wskazówka sekund zatrzyma się). Kiedy 
wskazówka sekund jest w trybie szybkim (2) naciskanie przycisku nie powoduje 
żadnych zmian, natomiast kiedy wskazówka sekund zatrzyma się można nacisnąć 
przycisk jeden lub dwa razy aby powrócić do trybu normalnego.

1. Jak sprawdzić dzień miesiąca oraz dzień tygodnia

(1) Sprawdzanie dnia miesiąca: W trybie normalnym naciśnij przycisk jeden raz 
krótko, wskazówka sekund przesunie się i zatrzyma wskazując aktualny dzień 
miesiąca (obrazek 1). 

(2)  Sprawdzanie dnia tygodnia: W trybie wskazywania dnia miesiąca naciśnij 
przycisk jeden raz krótko, wskazówka sekund przesunie się i zatrzyma wskazując 
aktualny dzień tygodnia (obrazek 2).

 

Poniżej tabela tłumacząca skróty dnia tygodnia:

Dzień tygodnia jest ustawiany automatycznie podczas ustawiania czasu.
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Obrazek 1 Obrazek 2

Wksazówka sekund 
pokazuje 6 dzień miesiąca

Wksazówka sekund 
pokazuje THU (Czwatek)



2. Jak odebrać sygnał czasu
W trybie normalnym wyświetlania godziny naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez do 
momentu aż wskazówka sekund zatrzyma się a następnie zwolnij przycisk, w tym 
momencie wskazówka sekund zacznie poruszać się w trybie szybkim aby potem 
zatrzymać się na polu RECEIVING - odbiór sygnału (obrazek 1). Jeżeli wskazówka 
zatrzyma się na innej pozycji tj. poza polem RECEIVING należy skorygować jej 
wskazania, w tym celu przejdź do kolejnego punktu niniejszej instrukcji (3).

WAŻNE !
Podczas odbierania sygnału czasu przez zegarek z komputera lub smartfona 
naciśnięcie przycisku spowoduje przerwanie procedury i powrót do trybu 
normalnego wyświetlania czasu.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie oprogramowania (oprogramowanie pobierzesz 
ze strony: www.xonix.pl) Time Calibrator na komputerze PC z Windows ® lub 
smartfonie z Android ® (urządzenie powinno mieć aktywne połączenie z internetem), 
po pojawieniu się ekranu startowego programu Time Calibrator, który powinien 
pobrać aktualną godzinę oraz datę z serwera czasu odpowiedniego dla Twojej 
lokalizacji. Teraz przystaw zegarek cyferblatem do ekranu komputera lub smartfona, 
upewnij się, że jest on w polu kalibracji (Calibration Zone) a następnie naciśnij 
przycisk Calibrate (kalibruj) znajdujący się po prawej stronie pola kalibracji w oknie 
programu. Ekran zacznie migać (rozjaśniać się i ściemniać naprzemiennie), staraj się 
nie poruszać teraz zegarkiem do czasu zakończenia procesu kalibracji (migania pola 
kalibracji). Po zakończeniu kalibracji sprawdź czy wskazówka sekund porusza się 
(wolno lub szybko) w celu korekcji czasu, jeżeli wskazówka sekund nie porusza się 
powtórz czynności kalibracji opisane powyżej.
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Ekran startowy oprogramowania Time Calibrator na komputery PC

Ekran startowy oprogramowania Time Calibrator na telefony z sytemem Android



3. Proces kalibracji wskazań wskazówki sekund
Jeżeli w trybie normalnym wyświetlania godziny naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
zegarka na min. 2 sekundy a następnie zwolnisz go kiedy wskazówka sekund 
zatrzyma się zegarek powinien przejść do trybu odbioru sygnału czasu a wskazówka 
sekund powinna zatrzymać się na polu 35 cyferblatu o nazwie RECEVING, jeżeli 
zatrzyma się w każdym innym miejscu (rysunek 1) należy wykonać kalibrację 
ustawienia wskazówek.

WAŻNE !
Podczas kalibracji ustawienia wskazówek naciśnięcie przycisku spowoduje 
przerwanie procedury i powrót do trybu normalnego wyświetlania czasu.

Uruchom oprogramowanie Time Calibrator na swoim komputerze lub smartfonie, 
program zacznie odbierać sygnał czasu z serwera czasu ustawionego dla Twojej 
strefy. Wejdź do ustawień programu wybierając Setting (Ustawienia) -> Adjust Hands 
(Kalibracja wskazówek) a następnie w odpowiednim polu wpisz dokładną godzinę, 
którą w tej chwili pokazuje zegarek. Ustaw zegarek cyferblatem w polu kalibracji 
Calibration Zone (PC) lub Hand adjustments area (smartfon) i kliknij w przycisk 
Adjust Hands - pole kalibracji zacznie migać, kiedy zakończy się ten proces sprawdź 
cy wskazówka sekund porusza się (normalnie lub szybko), jeżeli nadal stoi powtórz 
powyższą procedurę ponownie. 
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Obrazek 1

Wskazówka sekund zatrzymała się na polu 17, wymagana jest kalibracja ustawień wskazówek
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Okno kalibracji wskazówek Time Calibrator wersja PC

Okno kalibracji wskazówek Time Calibrator wersja mobilna



Pomoc
1. Błąd podczas odbierania sygnału czasu

A) Time Calibrator wersja PC - Nie mogę odebrać sygnału czasu z programu.
•, Sprawdź wersję oprogramowania czy jest aktualna , min. V 5.0
•, Monitory kineskopowe CRT nie nadają się do przesyłania sygnału czasu.
•, Jeżeli to możliwe spróbuj zwiększyć jasność wyświetlacza.

A) Time Calibrator wersja mobilna - Nie mogę odebrać sygnału czasu z programu.
•, Sprawdź wersję oprogramowania czy jest aktualna, powinna być V 1.1
• Oprogramowanie może okazać się niekompatybilne z systemem twojego 

smartfona.,
2. Nieprawidłowa data
Zegarek pokazuje nieprawidłową datę.

• Zegarek poddany jest działaniu silnego pola magnetycznego lub silnemu 
wstrząsowi - przeprowadź kalibrację wskazówek.

• Bateria w zegarku jest bliska wyczerpania - wymień baterię u specjalisty, 
który uszczelni Twój zegarek a następnie przeprowadź kalibrację 
wskazówek oraz ustaw czas za pomocą programu Time Calibrator.

3. Nieprawidłowa godzina po kalibracji czasu
• Zegarek poddany jest działaniu silnego pola magnetycznego lub silnemu 

wstrząsowi - przeprowadź kalibrację wskazówek.
• Bateria w zegarku jest bliska wyczerpania - wymień baterię u specjalisty, 

który uszczelni Twój zegarek a następnie przeprowadź kalibrację 
wskazówek oraz ustaw czas za pomocą programu Time Calibrator.

• Zegarek nie był umieszczony w zasięgu pola kalibracji programu Time 
Calibrator.

• Zegarek był umieszczony zbyt daleko od wyświetlacza komputera lub 
telefonu.

4. Funkcja wyświetlania daty za pomocą wskazówek nie działa poprawnie
Po wymianie baterii należy bezwzględnie przeprowadzić kalibrację ustawień 
wskazówek, bez tego funkcja kalendarza nie będzie działała.
5. Kiedy wskazówka sekund nie porusza się prawidłowo ?

• Wtedy kiedy w trybie normalnym porusza się wolniej niż 60 sekund na 
minutę.

• Wtedy kiedy wskazówka porusza się szybko w różnych kierunkach lub 
przystaje.

W obu przypadkach należy zanieść zegarek do specjalisty w celu wymiany baterii.
6. Oprogramowanie - kompatybilność
W chwili wydania tej instrukcji oprogramowanie Time Calibrator kompatybilne jest z 
systemami Windows® (XP, Vista, Windows 7) oraz ze smartfonami pracującymi pod 
kontrolą systemu Android 1.6 lub wyższy. 
W przyszłości przewidziane są wersje Time Calibrator kompatybilne z systemem 
Mac OS oraz iOS.
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