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Хронограф кварцовий "BURETT" /Бюрет/ 
 

Інструкція з експлуатації 

   

 Хронограф "BURETT" /Бюрет/ ДСТУ 26272-98, призначений для показу 

поточного часу в годинах, хвилинах та секундах. Механізм "ЕТА" 251.272 /Швейцарія/, 

кварцовий. Годинник має календар миттєвої дії та рухомий обід /лютен/ для відліку 

інтервалу часу.  

Хронограф "BURETT" /Бюрет/ поєднує в собі 2 функції: визначення не тільки 

поточного часу /годинник/, а й певного проміжку часу в реальному часі. 

Середній добовий хід годинника при температурі навколишнього середовища  +20 

± 5 
.
С в межах ± 1 секунда на добу. 

 
 

Матеріал корпусу – нержавіюча сталь. Скло – сапфірове. 

Годинник обладнаний різьбовим кріпленням голівки переведення стрілок для 

захисту від води до 100 метрів або до 200 метрів в залежності від моделі годинника. 

Рівень водозахищеності (зазначається на циферблаті або на задній кришці): 

 "Water resistant 100 m" – можна плавати, пірнати /але не з вишки/, плавати під 

водою без аквалангу.  

 "Water resistant 200 m" – можна плавати, пірнати /але не з вишки/, плавати під 

водою з аквалангом. 

 

 
 

Циферблат:    H - годинникова стрілка; 

M - хвилинна стрілка годинника; 

C - секундна стрілка годинника; 

G – лічильник десятих часток секунди хроно-

графу; 

D – лічильник секунд хронографу; 

E - лічильник хвилин хронографу; 

T - тахометрична шкала; 

J - дата 

Встановлення часу 

Відкрутіть голівку переведення стрілок з різьбової втулки 

годинника  та витягніть голівку в положення 3. 

Годинник зупиниться. Повертаючи голівку рукою 

встановлюємо час, дата змінюється опівночі, а не по обіді. 

Рухаючи рукою злегка вперед виставляємо точний час. 

Повільно повертаючи голівку переведення стрілок за 

годинниковою стрілкою вирівнюємо з точним покажчиком 

хвилин. 

 

Зміна дати  та годинникового поясу,  

 Витягніть голівку в положення 2  та проверніть на одну чи на 

декілька годин за годинниковою стрілкою, або назад для зміни 

годинникового поясу. 

Перехід з зимового на літній час або навпаки здійснюється 

таким же чином. 

Після проведених регулювань, негайно поверніть голівку в 

первісне положення (1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Користування хронографічними функціями. 

Для управління хронографом використовуйте кнопки А та В. 

Натискаючи кнопку А один раз хронограф буде запущено. 

При русі, після того як друга стрілка D зробить один повний 

оберт, стрілка хвилинного лічильника Е показуватиме одну 

хвилину. 

При русі хронографа десяті частки секунди не 

визначатимуться. Натискаючи кнопку А вдруге хронограф 

зупиниться   

 

Увага. Покажчик має бути обнулений перед тим як хронограф 

буде увімкнуто. Якщо необхідно, натисніть кнопку В для 

обнуління. Обнуління виконуйте тільки після зупинки 

хронографа кнопкою А. 

             Не вмикайте хронограф, коли голівка переводу стрілок 

знаходиться в позиціях 2 або 3. При користуванні хронографом  

не порушуйте послідовність управління хронографом. 

Циферблат:      H - годинникова стрілка; 

M - хвилинна стрілка годинника; 

C - секундна стрілка годинника; 

G – лічильник  десятих  часток  секунди хроно-

графу; 

D – лічильник секунд хронографу; 

E - лічильник хвилин хронографу; 

T - тахометрична шкала; 

J – дата. 

 
 

 

 

 

 

 

Стандартні функції Пуск – Зупинка 

1. Натисніть кнопку А для запуску хронографа. 

2. Натисніть вдруге кнопку А для зупинки хронографа. 

3. Натисніть кнопку В для обнуління показників 

хронографу. 

 

 

Розділювач функцій часу. 

1. Натисніть кнопку А для запуску хронографа. 

2. Натисніть  кнопку В для зупинки хронографа на мить. 

3. Визначаємо проміжок часу, наприклад,  20 хвилин, 26 

секунд, 5/10 секунди. 

4. Для продовження натисніть кнопку В. Стрілки 

хронографу готові для відліку наступного моменту.  

Знову натисніть кнопку В для виміру часу іншого моменту. 

Повторіть попередні кроки з 2 по 4, щоб визначити інший 

відокремлений  проміжок часу. 

5. Натисніть кнопку А для зупинки хронографу. 

6. Підсумовуємо кінцевий результат, який  складатиме, 

наприклад 57 хвилин, 3 секунди, 0/10 секунди 

Натисніть кнопку В для обнуління хронографу.   

 

 

 

Визначення за результатами  змагань переможця. 

Хронограф дозволяє Вам вимірювати час у змаганнях.  

Як тільки перший бігун перетне фінішну межу, натисніть 

кнопку В для зупинки хронографа. Коли другий бігун також 

перетне фінішну межу, знов натисніть кнопку А. Відмітьте 

час переможця як зазначено на лічильниках хронографу 

/малюнок/.  Натиснувши кнопку В, стрілки покажуть 

переможця за часом. Повторно натисніть кнопку В для  

встановлення хронографічних стрілок на нульові позначки. 

 

 

Тахометрична шкала 

Тахометрична шкала -  пристрій для вимірювання середньої 

швидкості на визначеній дистанції. Може використовуватися 

для перевірки точності спідометру автомобіля. 

Приклад. Беремо за основу дистанцію шляху в 1 км або в 1 

милю. 

Як тільки машина вирушила з точки А запускаємо 

хронограф, натиснувши кнопку А. 

Як тільки машина подолає визначену дистанцію /1 км або 1 

миля/ знову натискаємо кнопку А. Хронограф зупиниться. 

 



На тахометричній шкалі, на позначку якої вказує 

хронографічна стрілка, визначено середню швидкість руху 

на дистанції в милях або кілометрах в залежності від 

обраного показника.  
 

 Синхронізація хронографічних стрілок 

Після заміни елементу живлення або виявленні помилки 

хронографічні стрілки мають бути встановлені на нульові 

позначки. 

В позиції 2 кнопкою В здійснюється регулювання лічильника 

хвилин Е. 

В позиції 3 кнопкою В здійснюється регулювання лічильника 

секунд хронографу D та лічильника десятих часток секунди 

хронографу G. 

Для переміщення стрілок необхідно натиснути на кнопку та 

тримати її не менше однієї секунди. 

 

Увага! Ніколи не залишайте гвинт голівки переведення 

стрілок в позиції 2 більше, ніж на 20 хвилин. 

 

  

 

УВАГА! Після виконання перелічених вище операцій, голівку переведення стрілок завжди повертайте в 

первісне положення та щільно накрутіть гвинт голівки на різьбову втулку корпусу для запобігання потрапляння 

вологи до годинникового механізму.    

Після закінчення терміну використання елементу живлення, деякий час годинник ще буде працювати, 

але при першій нагоді замініть елемент живлення  на новий. 

 

 

Технічне обслуговування. 
 

З метою уникнення потрапляння води до механізму годинника перед проведенням чищення 

впевніться в тому, що гвинт голівки загвинчено і він знаходиться в первісному положенні. 
Для підтримання діамантового блиску корпуса Вашого годинника, очищуйте його за допомогою м'якої щіточки та 

теплої мильної води. Далі обережно прополощіть годинник у воді та відполіруйте м'якою сухою серветкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Міжнародна гарантія 
 

На придбаний Вами годинник "BURETT" /Бюрет/ поширюється гарантія терміном  3 роки з 

моменту продажу на будь-які заводські дефекти. 
 

Міжнародна гарантія не поширюється на годинники: 

  з дефектами, спричиненими використанням елементів живлення, які не були рекомендовані виробником 

годинника "BURETT" /Бюрет/; 

 зі слідами несанкціонованого втручання, після будь – якого ремонту в період гарантійного терміну в 

неавторизованих майстернях; 

 з дефектами, які виникли в результаті порушення споживачем правил експлуатації годинника.  

Ваш годинник буде надійне працювати і показувати час з високою точністю, якщо будете дотримуватися наступних 

правил: 

 оберігайте годинник від різких ударів, впливу сильного магнітного поля, вібрації та дії хімічних речовин; 

 періодично /через кожні 2 роки після закінчення гарантійного терміну/ необхідно проводити чищення, 

змащування та регулювання годинника, бажано в авторизованій майстерні. 

Зношування корпусу /корпусу - браслету/, скла та голівки переведення стрілок в процесі експлуатації годинника не 

впливають на технічні характеристики годинника та недоліком не є. 

Гарантійний строк не поширюється на ремінець та браслет до годинника. 
 

Ця гарантія дійсна тільки за наявності оформленого уповноваженим дилером "BURETT" /Бюрет/ Міжнародного 

гарантійного сертифікату "BURETT" /Бюрет/ з зазначенням дати продажу, що відповідно посвідчується печаткою. 

 
При зверненні до авторизованих майстерень з ремонту та гарантійного обслуговування годинників, Ви маєте надати 

годинник разом з  сертифікатом. 

 


