Akcesoria.
Zegarek Citizen Stars and Stripes Navisail

TYLKO DLA
PROFESJONALISTÓW
Zegarek ten jako jedyny został wybrany z bogatego grona
specjalistycznych czasomierzy dla profesjonalnych regatowców.
Wyboru tego dokonał sam Dennis Conner, kapitan załogi STARS
AND STRIPES, który przez dokładną selekcję dobiera
najwłaściwszych ludzi oraz najlepszy osprzęt dla swojej załogi.
Rafał Spychalski

Cilizun Stars nnd Stripes Navisail (symbol: JN2030-51L)

Zegarek Navisail nie
jest zwykłym czasomierzem, lecz przede wszystkim bardzo pomocnym u r z ą d z e n i e m
pokładowym. Oprócz
w s k a z y w a n i a godzin w sposób
analogowy i cyfrowy w 24 strefach czasowych, zegarek
wyposażony
jest w dwa tiimery pozwalające bardzo dokładnie odliczyć
wybrany odcinek czasu, analogowo-cyfrowy
stoper o dokładności 1/100 sekundy, dwa niezależne, różnie
brzmiące alarmy, które
można z a p r o g r a m o wać we w s z y s t k i c h
strefach c z a s o w y c h .
Dodatkowo zegarek posiada zaprogramowany
do roku 2099 kalendarz
oraz możliwość samo-

czynnego przestawiania czasu zimowego na letni.
Wskaźnik drugiej strefy czasowej wskazuje za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego - daną
strefę czasową (trzyliterowa nazwa
strefy) oraz dokładny czas strefy
(godz., min., sek.), podczas gdy
wskazówki zegarka wskazują bieżący czas w sposób analogowy. Zegarek ten ma możliwość wykluczenia
(ograniczenia) ilości stref czasowych
do tych najczęściej odwiedzanych.

Czas
Na zegarku jest wskazywany
w dwojaki sposób:
- Cyfrowy, za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego (godziny,
minuty, sekundy) ze wskazaniem danej strefy czasowej;
- Analogowy - w s k a z ó w k i
(godziny, minuty, sekundy).
Wskazania powyższe są homogeniczne, czyli zegarek wskazuje ten
sam czas na dwa sposoby, z tym że
wskazówki (czas analogowy) przypisane są tylko do jednej strefy czasowej (zmiana strefy czasowej na
wyświetlaczu nie powoduje zmiany
ustawienia wskazówek).

Kalendarz
W sposób cyfrowy wskazuje bieżącą datę. Zaprogramowany jest do
roku 2099, co oznacza, że nie ma potrzeby korekty daty (jak w zegarkach
analogowych), na przykład w przypadku różnej liczby dni w miesiącu
lub w przypadku lat przestępnych.

Timer
Odliczanie wstecz to kolejna duża zaleta tego czasomierza, który
potrafi odliczyć dowolny odcinek
czasu (max. 60 min) informując jednocześnie sygnałem dźwiękowym
(„bipaniern") o każdej mijającej minucie (w zakresie od 10 do 1 minuty) oraz alarmuje o pozostającej ilości czasu co każde 10 sekund
(w zakresie 1 min.). Na przykład, jeżeli do upływu ustawionego czasu
pozostało 40 sekund, zegarek alarmuje sygnałem - 4 „bipnięcia" (30
sekund -3 „bipnięcia" itd.). Od momentu, kiedy pozostało jedynie 5
sekund, zegarek sygnalizuje „bipnięciem" co sekunda.
Zegarek ma dwa różniące się timery:
- Racing Timer 1 (R-1) to timer,
który automatycznie (trzy razy) powraca do odliczania po zakończeniu
uprzedniego cyklu.
- Racing Timer 2 (R-2) - timer
przechodzi w funkcję stopera po zakończeniu cyklu odmierzania, co daje możliwość dokładnego pomiaru
czasu od momentu uruchomienia
odliczania (max. 24 godziny).

Stoper
W zegarku Navisail charakteryzuje się dokładnością 1/100 sekundy i 24-godzinnym zakresem pracy
(dokładnie 23 godz. 59 min. 59 sek.).
Wskazania stopera są analogowocyfrowe. Stoper posiada funkcję liczenia międzyczasu, czyli odmierzania w y b r a n y c h odcinków czasu
podczas całkowitego pomiaru.

Alarm
Daje możliwość nastawienia budzika w dowolnej strefie czasowej.

co też umożliwia ustawienie w su
mie 48 alarmów (dwa niezależne
alarmy).
Alarm 1 (AL-1) oraz alarm
2 (AL-2) różnią się jedynie
sygnałem (brzmieniem).

Wyświetlacze
i wskaźniki
Zegarek posiada także dwa bardzo pomocne wyśw i e t l a c z e
informujące w danej chwili, do czego służą poszczególne p r z y c i s k i
zegarka. Wyświetlacze są o tyle pożyteczne, iż przy
wielu funkcjach
łatwo można byłoby
pogubić się lub zapomnieć o wszystkich
możliwościach z e g a r k a .
Wyświetlacz informuje na
przykład, że dolny lewy przycisk
w trybie pracy: stoper służy do
naliczania międzyczasu, a prawy
górny - służy do inicjowania pracy
stopera.
W związku z tym, że zegarek
ten informuje użytkownika o wielu rzeczach poprzez wyświetlacz
i inne wskaźniki umieszczone na
tarczy, firma Citizen stworzyła
możliwość zerowania wskazówek
(czasu analogowego) w celu ułatwienia odczytu innych cennych informacji. Wszystkie wskazówki
przechodzą do jednej pozycji na
godzinę 12.

Dodatkowe funkcje
nawigacyjne
Zegarek Citizen Navisail posiada na tarczy oraz na pierścieniu
koperty bardzo przydatne opisy
i skale pomocne podczas morskich manewrów. Poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia
żeglarze bez trudu dowiedzą się,
z jakiego kierunku wieje wiatr, jakim halsem płynie jednostka, jaki
jest optymalny kurs danego halsu i wiele innych.

Zegarek posiada klasę wodoszczelności 100 metrów, co oznacza, ze jest wodoodporny na ciśnienie statyczne cieczy do poziomu
10 atm./bar. W zegarku tym możemy się więc kąpać oraz nurkować.
Cena detaliczna zegarka Citizen
Stars and Stripes Navisail (symbol:
JN2030-51L oraz JN2030-51 A):
2195,- PLN
Wszelkiego rodzaju pytania prosimy kierować do:
APOLLO E L E C T R O N I C S Sp.
Z 0.0.

02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 35/37
tel,: (022)8783381
fax: (022)8682035
http://www.apollo.com.pl
c-mail:

fax@apollo.com.pl
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