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Wstęp

Zegar sportowy ZS-2 przeznaczony jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Hermetyczna obudowa aluminiowa umożliwia stosowanie go
w szerokim zakresie warunków pogodowych, zapewniając przy tym wysoką trwałość.
Zegar zaopatrzony jest w wyświetlacz LED w kolorze zielonym, o dobrej czytelności
w ciągu dnia i nocy, z szybą z poliwęglanu. Przełączniki i przyciski zabezpieczone są
przed przypadkowym przełączeniem. Zegar posiada dwa uchwyty do podwieszania
oraz uchwyt do przenoszenia.
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Widok ogólny
3
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Rysunek 1 Widok zegara z przodu: 1 – panel lewy, 2 – panel prawy, 3 – uchwyty
do zwieszania, 4 – uchwyt do przenoszenia.
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Rysunek 2 Widok zegara z lewej strony: 1 – sygnalizator dźwiękowy, 2 – element
wyrównujący ciśnienie.
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Specyfikacja techniczna

Tabela 1

Specyfikacja techniczna.

Wymiary gabarytowe
Wysokość cyfry
Zakres pracy
- tryb MMMM:SS
- tryb HH:MM:SS
Typ akumulatora
Napięcie
Pojemność
Średni pobór prądu
Czas pracy (+20°C)
Zakres temperatur
- ładowanie
- użytkowanie
- przechowywanie
Stopień ochrony
* wartość szacowana
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Obsługa akumulatora

4.1

Ładowanie

700 x 200 x 100 mm
130 mm
-999:59 ÷ 9999:59
0:00:00 ÷ 23:59:59
kwasowo-ołowiowy żelowy
12 V
2,4 Ah
100 mA
20 h*
-15 ÷ +50°C
-15 ÷ +60°C
-20 ÷ +50°C
IP65*

Ładowanie wbudowanego akumulatora należy prowadzić za pomocą
dołączonej ładowarki mikroprocesorowej BAT1131 firmy VIPOW zaopatrzonej
w odpowiednie złącze. Należy przy tym przestrzegać zapisów jej instrukcji obsługi.
Ładowarkę należy podłączyć do zegara przez złącze 3 widoczne
na rysunku 2. Ładowanie może być prowadzone tylko przy wyłączonym zegarze.
Po zakończonym ładowaniu złącze powinno być zasłonięte, tak by zabezpieczyć
je przed dostawaniem się wody.
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Rysunek 3 Prawy panel zegara: 1 – wskaźnik poziomu naładowania, 2 – włącznik
wskaźnika poziomu naładowania, 3 – złącze do ładowania.
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Rysunek 4 Widok panelu ładowarki mikroprocesorowej (opis w tekście).
Za pomocą przycisku 1 (MD) należy wybrać tryb ładowania akumulatorów
o pojemności 2÷12Ah oznaczony symbolem motocykla 2. Podczas ładowania
akumulatora świeci się dioda przy symbolu 3 (ładowanie), natomiast po całkowitym
naładowaniu przy symbolu 4 (podtrzymywanie).

4.2

Kontrola poziomu naładowania

Ze względu na konstrukcję zegara, możliwe jest całkowite rozładowanie
akumulatora mogące skutkować jego uszkodzeniem. Z tego względu należy
regularnie kontrolować poziom naładowania. Do tego celu służy wskaźnik baterii
uruchamiany za pomocą przycisku (nr 2 na rysunku 3). Posiada on 4 stopnie
sygnalizacji.
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Rysunek 5 Wskaźnik poziomu
4 – najwyższy.
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naładowania

4

akumulatora:

1

–

najniższy,

Ze względu na sposób pracy akumulatora (brak doładowywania w czasie
pracy) nie jest możliwe zaświecenie się wszystkich 4 zielonych segmentów
wskaźnika, stąd wskazanie 4 jest poziomem maksymalnym. W przypadku wskazania
„1” należy niezwłocznie naładować akumulator.

4.3

Dłuższe przechowywanie zegara

W przypadku konieczności przechowywania zegara przez dłuższy okres
czasu, należy uprzednio naładować akumulator. Zjawisko samorozładowywania
akumulatora zachodzi szybciej w wyższej temperaturze, np. utrata 50% ładunku
nastąpi przy 40°C w 6 miesięcy, natomiast przy 20°C w 15 miesięcy. Z tego względu
należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora w długo
przechowywanym zegarze.

4.4

Użytkowanie zegara w skrajnych temperaturach

W przypadku użytkowania zegara w skrajnych temperaturach następują
zmiany „dostępnej” pojemności akumulatora. W temperaturach powyżej +20°C
obserwuje się wzrost, zaś poniżej tej temperatury - spadek.

(°C)

Rysunek 6 Spadek lub wzrost dostępnej pojemności akumulatora.
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Ustawianie zegara

Obsługa zegara odbywa się za pomocą lewego panelu.

Rysunek 7 Panel lewy zegara (opis w tabeli 2).
Wszystkie przełączniki i przyciski są aktywne podczas pracy zegara.
Tabela 2

Opis przełączników i przycisków zlokalizowanych na lewym panelu
zegara.

Przełącznik/przycisk

Uwagi
Włączanie i wyłączanie zegara. Przy włączaniu
wykonywany jest test polegający na zapaleniu i zgaszeniu
I
O
wszystkich segmentów wyświetlacza oraz włączeniu i
wyłączeniu sygnału dźwiękowego (zależne od położenia
przełącznika 8).
Wybór trybu pracy zegara:
HH:MM:SS – tryb zegara 24 godzinnego,
HH:MM:SS MMMM:SS
MMMM:SS – tryb zegara sportowego.
Jego przełączenie zeruje zegar.
Zmienia tryb działania przycisków H i M. Jego
przytrzymanie i naciśnięcie jednego z w/w powoduje
odjęcie godziny lub minuty
Dodaje lub odejmuje jedną godzinę (tylko w trybie
H
HH:MM:SS)

M
30

60

START / 00

Dodaje lub odejmuje jedną minutę. W celu uzyskania
minut ujemnych w trybie MMMM:SS należy odejmować
minuty poniżej początkowej wartości 0000:00
Wybór interwału startowego, sygnał co 30 lub 60 sekund.
Uruchamia odmierzanie czasu. Wciśnięcie podczas pracy
zegara zeruje sekundy.
Włącza i wyłącza sygnał dźwiękowy zegara.

