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POLISH

POLSKI
UWAGA: Niektóre modele z kolekcji Emporio Armani zawierają dokręcane 
koronki. Jeśli w trakcie próby odciągnięcia koronki, w celu ustawienia godziny 
lub daty, występuje opór, konieczne może być odkręcenie koronki. Należy 
przekręcać koronkę w lewo do jej całkowitego odkręcenia. Wówczas można 
łatwo odciągnąć koronkę w celu ustawienia godziny. Aby umieścić koronkę w 
pozycji 1, należy ją jednocześnie wcisnąć i przekręcać w prawo.

AUTOMATYCZNY NACIĄG ZEGARKA

Zegarek z mechanizmem automatycznego naciągu nakręca się automatycznie 
podczas noszenia zegarka na ręku. Mechanizm nie posiada baterii. Gdy 
zegarek jest w pełni nakręcony, jego rezerwa chodu wystarczy na około 38 
godzin pracy. Jeśli zegarek nie jest noszony przez ponad 38 godzin, zalecamy 
ręczne nakręcanie w celu zapewnienia wymaganej rezerwy chodu. Aby 
nakręcić zegarek ręcznie, należy ustawić koronkę w pozycji 1 i obracać ją w 
prawo od 10 do 20 razy.

Ważne informacje: Tak jak w przypadku każdego zegarka mechanicznego, 
automatyczny kalendarz dzienny/datownik jest obsługiwany przez 
skomplikowany mechanizm, który uruchamia się pomiędzy godziną 22:00 i 
2:00. Ważne jest, aby unikać zmiany ustawienia dnia/daty kalendarza, jak 
również, aby nie cofać wskazówek zegarka w tych godzinach.

Aby zapewnić długotrwałą i precyzyjną pracę zegarka, rekomendujemy 
zlecanie przeglądu okresowego zegarka wykwalifikowanemu zegarmistrzowi 
raz na 3–5 lat.
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TY2836

MECHANIZM Z 2 WSKAZÓWKAMI I 3 WSKAZÓWKAMI

1 2

GODZINY

SEKUNDY

MINUTY

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić wskazówkę godzinową i minutową  

w odpowiednim położeniu.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

MODELE DATY

Ustawianie daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo lub w lewo i ustaw datę z dnia poprzedniego. 

Kierunek zmiany daty różni się w zależności od modelu zegarka.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

1 2 3

ZAMKNIĘTY

SZYBKA  
KOREKTA DATY

Obróć, aby ustawić wskazówkę 
godzinową i minutową. Data 
zmienia się po każdym 
24-godzinnym cyklu obrotu 
wskazówki godzinowej.
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1L50 / 1M50 / 1M52

DUŻY DATOWNIK

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obracaj koronkę w prawo, aby ustawić właściwą godzinę.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Ustawianie daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w lewo, aby ustawić wartość jedynkową.
3. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić wartość dziesiątkową.
4. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: Na początku każdego miesiąca data musi być zerowana do 

pozycji „01”.
 UWAGA: Aby zapewnić dokładność zegarka, nie należy ustawiać daty w 

godzinach od 21:00 do 1:00.

1 2 3

POZYCJA DZIESIĄTKOWA

POZYCJA JEDYNKOWA

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć koronkę w lewo, aż czas zmieni się na dzień dzisiejszy. Obracaj 

koronkę, aby ustawić prawidłową godzinę.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Nie zmieniaj daty w godzinach od 22:00 do 2:00. W tym zakresie 
czasowym mechanizm zegarka przeprowadza automatyczną zmianę daty i 
manipulowanie w tym czasie może spowodować uszkodzenie mechanizmu.
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TY2714

REZERWA CHODU/DATA

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić wskazówkę godzinową i 

minutową w odpowiednim położeniu.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

Ustawianie daty
W celu ustawienia daty należy wcisnąć ukryty przycisk A za pomocą 
przedmiotu z wąską, ale nie ostrą, końcówką.

Odczyt rezerwy chodu
Gdy wskaźnik rezerwy chodu dochodzi do dolnej części wskazania 
rezerwy chodu, to oznacza konieczność ręcznego nakręcenia zegarka lub 
założenia go w celu dokonania automatycznego naciągu.

A

1 2

REZERWA 
CHODU

SEKUNDY

ZAMKNIĘTY

DATA
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5021.D

CHRONOGRAF 2 EYE

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3 (zegarek zatrzyma się).
2. Obracaj koronkę, aby ustawić właściwą godzinę.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

Ustawianie daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 (zegarek nie zatrzymuje się i nadal odmierza 

czas).
2. Obracaj koronkę do momentu wskazania daty z dnia poprzedniego.
3. Odciągnij koronkę do pozycji 3 (zegarek zatrzyma się).
4. Obracaj koronkę do momentu wskazania prawidłowej daty.
5. Kontynuuj obracanie koronki, aby ustawić właściwą godzinę.
6. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

Chronograf
• Licznik minut odmierza 30 minut podczas pełnego obrotu.
• Centralna wskazówka sekundowa chronografu odmierza 60 sekund 

podczas pełnego obrotu.

Uwaga:
Przed rozpoczęciem korzystania z chronografu należy sprawdzić:
- czy koronka jest w pozycji 1 (= normalnej pozycji).
- czy dwie wskazówki chronografu są dokładnie w pozycji 0 po wyzerowaniu 

ich za pomocą przycisku B. Jeśli są w innej pozycji niż 0, należy je 
wyregulować (skalibrować). Zob. instrukcje regulacji w rozdziale „Regulacja 
wskazówek chronografu do pozycji 0”.

A

B

1 2 3

CENTRALNA WSKAZÓWKA 
SEKUNDOWA CHRONOGRAFU

LICZNIK MINUT

WSKAZÓWKA SEKUNDOWA
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Chronograf: Podstawowa funkcja
(Start / Stop / Reset)
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić centralną wskazówkę sekundową.
2. Naciśnij ponownie przycisk A, aby zatrzymać odmierzanie czasu.
3. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować wszystkie wskazówki chronografu.

Chronograf: Pomiar przedziałów czasowych
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić centralną wskazówkę sekundową.
2. Naciśnij przycisk A, aby zatrzymać chronograf.
 UWAGA: Wskazówki chronografu zatrzymały się, jednak mechanizm nadal 

odmierza czas.
3. Aby przestawić wskazówki z powrotem do bieżącego pomiaru, 
 naciśnij ponownie przycisk B i wskazówki chronografu natychmiast 

przeskoczą do bieżącej pozycji pomiaru czasu. Kolejne przedziały czasowe 
można odczytać, naciskając przycisk B.

4. Naciśnij przycisk A, aby całkowicie zatrzymać pomiar. Wskazówki pokazują 
końcowy czas.

5. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować wskazówki chronografu.

Regulacja wskazówek chronografu do pozycji zero
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3 (dwie wskazówki chronografu są we 

właściwej pozycji lub w niewłaściwej pozycji 0).
2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski A i B przez co najmniej 2 

sekundy (centralna wskazówka sekundowa obróci się o 360° — tryb 
regulacji został włączony).

3. Naciskaj przycisk A, aby stopniowo przesuwać centralną wskazówkę 
sekundową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby szybko przesunąć 
centralną wskazówkę sekundową. Naciśnij przycisk B, aby przejść do 
regulacji następnej wskazówki.

4. Naciskaj przycisk A, aby stopniowo przesuwać wskazówkę licznika minut. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby szybko przesunąć wskazówkę  
licznika minut.

5. Ustaw koronkę w pozycji 1.
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OS11

CHRONOGRAF 2 EYE

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć koronkę, aby ustawić wymaganą godzinę.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Ustawianie daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 (zegarek nie zatrzymuje się i nadal odmierza 

czas).
2. Obracaj koronkę do momentu wskazania daty z dnia poprzedniego.
3. Odciągnij koronkę do pozycji 3 (zegarek zatrzyma się).
4. Obracaj koronkę do momentu wskazania prawidłowej daty.
5. Kontynuuj obracanie koronki, aby ustawić właściwą godzinę.
6. Ustaw koronkę w pozycji 1.

Obsługa chronografu
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij B, aby wyzerować.

Ustawianie chronografu
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij A, aby wyzerować wskazówkę sekundową do pozycji „0”.
3. Naciśnij B, aby wyzerować wskazówkę minutową chronografu.
4. Ustaw koronkę w pozycji 1.

A

B

1 2 3

WSKAZÓWKA MINUTOWA

DATA
WSKAZÓWKA 
SEKUNDOWA

WSKAZÓWKA 
GODZINOWA

WSKAZÓWKA MINUT 
CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA SEKUND 
CHRONOGRAFU
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VD53 / VD53B

CHRONOGRAF

Ustawianie godziny i daty
1. Przed ustawieniem godziny należy upewnić się, że chronograf jest 

zatrzymany i ustawiony w pozycji zero (12:00).
2. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
3. Obracaj koronkę w prawo, aż pojawi się data z dnia poprzedniego.
4. Odciągnij koronkę do pozycji 3, gdy wskazówka sekundowa znajduje się 

w pozycji 12:00.
5. Obracaj koronkę, aby ustawić godzinę.
 UWAGA: Wskazówka 24 godzinna porusza się zgodnie ze wskazówką 

godzinową i minutową. Przy ustawianiu godziny należy upewnić się, że 
wskazówka 24-godzinna jest prawidłowo ustawiona.

6. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: Gdy koronka znajduje się w pozycji 2, nie naciskaj przycisków. 

W przeciwnym razie wskazówki chronografu zaczną się poruszać.

Chronograf
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować.

Podział czasu
1. Naciśnij B, gdy chronograf jest uruchomiony.
2. Naciśnij ponownie B, aby wrócić do chronografu.
3. Naciśnij A, aby zakończyć odmierzanie czasu.
4. Naciśnij B, aby wyzerować.

Zerowanie chronografu
1. Jeśli którakolwiek ze wskazówek chronografu nie znajduje się w pozycji 

zerowej (12:00), odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówki w prawo. Naciśnij przycisk 

B, aby przesunąć wskazówki w lewo.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.

A

B

1 2 3

WSKAZÓWKA 24-GODZINNA

WSKAZÓWKA MINUTOWA

WSKAZÓWKA SEKUNDOWA
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5030D / OS10

CHRONOGRAF

Ustawianie godziny
1. Odciągnij koronkę do 

pozycji 3 (zegarek 
zatrzyma się).

2. Obróć koronkę, aby 
ustawić wymaganą 
godzinę.

3. Ustaw koronkę w 
pozycji 1.

 UWAGA: Aby ustawić 
godzinę z dokładnością 
co do sekundy, należy 
odciągnąć koronkę gdy 
wskazówka sekundowa 
znajduje się w pozycji 
„60”. Po ustawieniu 
wskazówek godzin i minut koronka musi zostać ustawiona w pozycji 1.

Ustawianie daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 (zegarek nie zatrzymuje się i nadal  

odmierza czas).
2. Obracaj koronkę, aż w okienku daty pojawi się prawidłowa data.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: W trakcie fazy zmiany daty w godzinach od 21:00 do 12:00 data 

musi zostać ustawiona na następny dzień.

Chronograf: Podstawowa funkcja
1. Start: naciśnij przycisk A.
2. Stop: naciśnij przycisk A.
3. Reset: naciśnij przycisk B (trzy wskazówki chronografu powrócą na swoje 

pozycje zerowe).

Chronograf: Pomiar czasu łącznego
1. Start: naciśnij przycisk A (rozpoczęcie pomiaru).
2. Stop: naciśnij przycisk A (np. 15 minut 5 sekund).
3. Ponowne uruchomienie: naciśnij przycisk A (pomiar jest wznawiany).

WSKAZÓWKA 
SEKUNDOWA

A

B

1 2 3

WSKAZÓWKA SEKUND 
CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA GODZIN 
CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA MINUT 
CHRONOGRAFU

A

B

1 2 3

WSKAZÓWKA MINUT 
CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA GODZIN 
CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA 
SEKUNDOWA
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4. Stop: naciśnij przycisk A (np. 13 minut 5 sekund) = 28 minut 10 sekund 
(przedstawiony jest zmierzony czas łączny).

5. Reset: naciśnij przycisk B (trzy wskazówki chronografu powrócą na swoje 
pozycje zerowe).

 UWAGA: Pomiar czasu łącznego może być kontynuowany po naciśnięciu 
przycisku A (Uruchomienie / Stop, Uruchomienie / Stop, …).

Chronograf: Pomiar przedziałów czasowych
1. Start: naciśnij przycisk A (rozpoczęcie pomiaru).
2. Wyświetlenie przedziału: naciśnij przycisk B (np. 10 minut 10 sekund, 

odmierzanie czasu jest kontynuowane w tle).
3. Powrót do bieżącego pomiaru: naciśnij przycisk B (3 wskazówki 

chronografu natychmiast przeskoczą do bieżącej pozycji pomiaru czasu).
 UWAGA: Dalsze przedziały czasowe mogą być wyświetlane po naciśnięciu 

przycisku B (wyświetlanie przedziału / powrót do bieżącego pomiaru, ...).
4. Stop: naciśnij przycisk A (wskazywany jest końcowy czas).
5. Reset: naciśnij przycisk B (trzy wskazówki chronografu powrócą na swoje 

pozycje zerowe).

Regulacja wskazówek chronografu do pozycji zero
Gdy przynajmniej jedna ze wskazówek chronografu nie znajduje się  
w prawidłowej pozycji zerowej i musi zostać wyregulowana (np. po  
zmianie baterii).
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3 (wszystkie trzy wskazówki chronografu są 

we właściwej pozycji lub w niewłaściwej pozycji 0).
2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski A i B przez co najmniej 

2 sekundy (centralna wskazówka sekundowa obróci się o 360° – tryb 
regulacji został włączony).

3. Naciskaj przycisk A, aby stopniowo przesuwać centralną wskazówkę 
sekundową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby szybko przesunąć 
centralną wskazówkę sekundową. Naciśnij przycisk B, aby ustawić kolejną 
wskazówkę.

4. Naciskaj przycisk A, aby stopniowo przesuwać wskazówkę licznika godzin. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby szybko przesunąć wskazówkę 
licznika godzin. Naciśnij przycisk B, aby ustawić kolejną wskazówkę.

5. Naciskaj przycisk A, aby stopniowo przesuwać wskazówkę licznika minut. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk A, aby szybko przesunąć wskazówkę 
licznika minut.

6. Ustaw koronkę w pozycji 1 (zakończenie ustawiania wskazówek 
chronografu).
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Ronda 5230.D

CHRONOGRAF ZE WSKAZANIEM DWÓCH  
STREF CZASOWYCH

Ustawianie godziny i daty
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2 i obróć w prawo, aby ustawić datę z dnia 

poprzedniego.
2. Odciągnij koronkę do pozycji 3 i obracaj w prawo, aż pojawi się obecna 

data. Obracaj koronkę, aby ustawić prawidłową godzinę am/pm.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: Aby zapewnić dokładność, nie należy ustawiać daty w 

godzinach od 21:00 do 24:00.

Ustawienie drugiej strefy czasowej
Przed ustawieniem drugiej strefy czasowej należy upewnić się, że 
chronograf jest zatrzymany.
1. Naciśnij przycisk B i przytrzymaj przez 2 sekundy, do momentu 

przesunięcia wskazówki minutowej drugiej strefy czasowej o jedną 
minutę. Tryb ustawienia godziny został aktywowany.

2. Naciśnij przycisk B przez czas krótszy niż sekunda, aby przesunąć 
wskazówkę minutową o jedną jednostkę do przodu.

3. Naciśnij przycisk B i przytrzymaj przez 1-2 sekundy, aby przesunąć 
wskazówkę godzinową o jedną jednostkę do przodu. Naciśnij przycisk 
B i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przyspieszyć przesuwanie 
wskazówki godzinowej.

 UWAGA: Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty przez 10 sekund, tryb 
ustawiania godziny zostaje wyłączony.

A

B

1 2 3

WSKAZÓWKA MINUTOWA

WSKAZÓWKA SEKUNDOWA

KORONKA

DATA

CENTRALNA WSKAZÓWKA 
SEKUNDOWA CHRONOGRAFU

WSKAZÓWKA GODZINOWA

LICZNIK MINUT

DRUGA STREFA CZASOWA
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Funkcje chronografu
Przed rozpoczęciem korzystania z chronografu należy sprawdzić:
• czy koronka jest w pozycji 1,
• czy dwie wskazówki chronografu są dokładnie w pozycji zero (12:00) 

po naciśnięciu przycisku B. Jeśli są w innej pozycji niż zero, należy je 
wyregulować. Zob. instrukcje regulacji w rozdziale „Regulacja wskazówek 
chronografu do pozycji zero”.

Podstawowa funkcja
1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować.

Międzyczas
1. Naciśnij przycisk B, gdy chronograf jest uruchomiony, aby zmierzyć 

międzyczasy (ogólny czas jest odliczany w tle).
2. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić mierzony czas.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2, aby mierzyć kolejne międzyczasy.
4. Naciśnij A, aby zakończyć odmierzanie czasu.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować.

Zerowanie wskazówek chronografu
Jeśli jedna lub obie wskazówki chronografu nie znajdują się w prawidłowej 
pozycji zerowej (12:00) po naciśnięciu przycisku B (np. po wymianie baterii):
1. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski A i B przez co najmniej 2 

sekundy, aż centralna wskazówka sekundowa obróci się o 360°. Tryb 
regulacji został włączony.

3. W celu wyregulowania centralnej wskazówki sekundowej naciśnij przycisk 
A, aby przesunąć wskazówkę o jedną jednostkę. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk A, aby przyspieszyć zmianę wartości.

4. Naciśnij przycisk B, aby przesunąć wskazówkę minutową. Naciśnij przycisk 
A, aby przesunąć wskazówkę o jedną jednostkę. Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk A, aby przyspieszyć zmianę wartości.

5. Ustaw koronkę w pozycji 1.



140

515.24H

PODWÓJNA STREFA CZASOWA

Ustawianie godziny/kalendarza
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę w prawo, aby ustawić datę z dnia poprzedniego.
3. Odciągnij koronkę do pozycji 3.
4. Obracaj koronkę w prawo do momentu wskazania dzisiejszej daty. Ustaw 

prawidłowy czas am lub pm.
5. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: Wskazówka drugiej strefy czasowej porusza się razem ze 

wskazówką godzinową i minutową. Ustaw wskazówki godzinową i 
minutową przed ustawieniem czasu drugiej strefy czasowej.

Ustawienie czasu dwustrefowego
1. Odciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć koronkę w prawo, aby ustawić godzinę drugiej strefy czasowej.
3. Ustaw koronkę w pozycji 1.
 UWAGA: Wskazówka drugiej strefy czasowej pokazuje czas na 

podziałce 24-godzinnej (czas wojskowy) w pozycji 6:00.

WSKAZÓWKA PODWÓJNEJ 
STREFY CZASOWEJ

DATA

1 2 3
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REGULACJA PASKA

1. Otwórz sprzączkę i wyciągnij pasek (w kierunku 
wskazanym strzałką) do momentu odsłonięcia 
szpilki regulacyjnej.

2. Po uzyskaniu położenia odpowiedniego dla 
nadgarstka, umieść szpilkę regulacyjną w 
odpowiednim otworze.

3. Wsuń szpilkę regulacyjną do sprzączki (przez 
pociągnięcie paska w kierunku wskazanym 
strzałką), aż zaskoczy na swoim miejscu.

4. Wsuń nadmiar paska do szlufki przed  
zapięciem sprzączki.
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Usuwanie ogniwa
Aby wyjąć ogniwo z bransolety, potrzebny będzie uchwyt do bransolety, 
wybijak oraz szczypce (patrz rysunek przedstawiający ogniwo z trzpieniem).

1. Otwórz klamrę bransolety.
2. Spójrz na wewnętrzną stronę bransolety i znajdź strzałki w pobliżu klamry 

(patrz rysunek).
3. Umieść bransoletę w odpowiednim otworze uchwytu bransolety tak, aby 

strzałki były skierowane na dół (patrz rysunek).
4. Ustaw centralnie trzpień, który ma być usunięty, nad jednym z otworów w 

dolnej części uchwytu bransolety.
5. Za pomocą wybijaka wypchnij jak najdalej trzpień z ogniwa.
6. Wyjmij zegarek z uchwytu bransolety i wyciągnij do końca trzpień za 

pomocą szczypiec.

UWAGA: Każde ogniwo jest zamocowane za pomocą dwóch trzpieni.  
W celu wyjęcia ogniwa należy wyciągnąć dwa trzpienie. Uwaga: trzpienie  
są częściowo rozdzielone w środkowej części.

RYSUNEK OGNIWA Z TRZPIENIEM

UCHWYT DO 
BRANSOLETY

SZCZYPCE
WYBIJAK

STRZAŁKI
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WODOSZCZELNOŚĆ ZAKRES UŻYTKOWANIA

Oznaczenie  
na deklu Głębokość

 

Mycie  
rąk

Kąpiel,  
natrysk

Pływanie, 
nurkowanie

Nurkowanie z 
aparaturą

— —

WR —

3 ATM 3 bary,  
30 metrów

5 ATM 5 barów,  
50 metrów

10 ATM 10 barów,  
100 metrów

20 ATM 20 barów,  
200 metrów

30 ATM 30 barów,  
300 metrów

50 ATM 50 barów,  
500 metrów

Koronka zawsze musi znajdować się w zamkniętej pozycji (w normalnej pozycji). 
Dokręć do końca koronkę blokującą.
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PIELĘGNACJA ZEGARKA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten zegarek zawiera precyzyjne podzespoły elektroniczne. Aby zapewnić 
jego jak najlepsze działanie, należy przestrzegać tych prostych wskazówek 
dotyczących pielęgnacji:

1. Nie należy narażać zegarka na długotrwałe działanie ekstremalnych 
warunków takich jak: bezpośrednie działanie promieni słonecznych,  
wysokie lub niskie temperatury.
• Działanie wysokich temperatur spowoduje awarię i skrócenie 

żywotności baterii.
• Działanie niskich temperatur spowoduje śpieszenie lub spóźnianie  

się zegarka.
2. O ile zegarek nie jest odporny na działanie wilgoci, należy jej unikać.

• Nigdy nie używać przycisków funkcyjnych lub koronki podczas 
zanurzenia zegarka w wodzie.

• W przypadku wystąpienia kondensacji wody na tarczy zegarka, należy 
natychmiast oddać go do sprawdzenia. Woda może spowodować korozję 
wewnętrznych podzespołów elektronicznych.

3. Unikać mocnych wstrząsów lub uderzeń. Zegarek jest konstrukcyjnie 
zabezpieczony tylko przed uderzeniami występującymi podczas 
normalnego użytkowania.

4. Nie należy używać mydła lub innych środków chemicznych, które mogą 
uszkodzić zegarek.
• Nie należy nosić zegarka w otoczeniu silnie działających środków 

chemicznych, rozpuszczalników lub gazów. Te środki mogą spowodować 
odbarwienie, degradację lub uszkodzenie koperty, paska lub innych 
podzespołów.

5. Należy chronić zegarek przed źródłami silnego pola elektrycznego  
i działaniem elektryczności statycznej, które mogą uszkodzić  
mechanizm zegarka.
• Zegarek nie jest wrażliwy na działanie pól magnetycznych wytwarzanych 

przez urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak telewizory i radia.
6. Zegarek należy utrzymywać w czystości.

• Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej ściereczki i wody. 
Nie należy zanurzać zegarka w wodzie, jeśli nie ma odpowiedniego 
oznaczenia (patrz oznaczenie na deklu).

• Po zamoczeniu w słonej wodzie zegarek należy przepłukać pod bieżącą 
wodą i wytrzeć do sucha za pomocą miękkiej ściereczki.
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• Metalową bransoletę zegarka należy regularnie czyścić, aby zachować 
jej atrakcyjny wygląd. Należy ją czyścić miękką szczoteczką zwilżoną 
wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Na koniec należy dokładnie 
wytrzeć miękką ściereczką.

7. Okresowe przeglądy.
• Aby zegarek działał długo i był zawsze sprawny, zalecamy jego 

regularne przeglądy co 1-2 lata.


