ELEGANCKI ZEGAREK MĘSKI JEAN SILVER - RAPID

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu - eleganckiego zegarka męskiego Jean Silver Rapid.
Wysokiej klasy zegarek męski Jean Silver wykonany został ze stali nierdzewnej i jest odporny na
wstrząsy. Charakteryzuje się odważnym wyglądem i wysoką jakością wykonania dla mężczyzn z
klasą. Jesteśmy pewni, że będziesz bardzo zadowolony z naszego produktu. Ciesz się z noszenia
swojego nowego zegarka!

CHARAKTERYSTYKA:
• Kolor zegarka: srebro metaliczne
• Materiał zegarka: stal nierdzewna
• Materiał paska: metal
• Mechanizm: Automatyczny, automatyczne nakręcanie
• Średnica tarczy zegarka: 4,6 cm
• Grubość zegarka: 1 cm;
• Grubość paska: 2,2 cm
• Długość paska : 22 cm
• Rodzaj paska: regulowany rozmiar
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CZYŚĆ ZEGAREK TAK CZĘSTO, JAK TO MOŻLIWE
Wytrzyj pasek i obudowę przy użyciu miękkiej szmatki lub ściereczki z mikrofibry, aby usunąć
wszelkie zanieczyszczenie lub kurz. Nigdy nie używaj do tego celu mydła i wody. Cząsteczki mydła
mogą przenikać do bardzo małych przestrzeni, co może zaszkodzić zegarkowi.
UNIKAJ MAGNESÓW
Umieszczenie zegarka w pobliżu magnesu może negatywnie wpłynąć na jego działanie.
ZEGAREK NIE JEST WODOODPORNY
Zegarek nie jest wodoodporny. Niewielkie krople prawdopodobnie mu nie zaszkodzą, ale lepiej ich
unikać.
NIE NAKRĘCAJ ZEGARKA NA NADGARSTKU
W celu dostania się do mechanizmu zegarka założonego na nadgarstku, większość ludzi przechyla
tarczę zegarka zwróconego go góry. W takiej sytuacji naciska się na głowicę, która może się wygiąć
lub złamać. Nakręcanie założonego zegarka powoduje nacisk na jego mechanizm, w wyniku
nachylenia ręki i głowicy.
PRZECHOWUJ ZEGAREK W PUDEŁKU
Kiedy nie nosisz zegarka, najlepiej trzymać go w oryginalnym pudełku. Postawienie zegarka na boku
lub na szybce grozi jego zarysowaniem. Pudełko zegarka wykonane jest w sposób zapewniający jego
bezpieczeństwo i ochronę.
UNIKAJ DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA SŁOŃCU
Światło słoneczne może spowodować bladnięcie kolorów zegarka. Najlepiej jest chronić zegarek
przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.
UNIKAJ KONTAKTU Z CHEMIKALIAMI
Środki czyszczące, oleje, wody kolońskie i perfumy nie są dobre dla twojego zegarka. Podczas
rozpylania perfum lub wody kolońskiej poczekaj aż całkowicie wyschną, zanim założysz zegarek na
nadgarstku. Zegarek powinien być ostatnią rzeczą, którą zakładasz, kiedy przygotowujesz się do
wyjścia (zaraz przed płaszczem). Podczas czyszczenia zegarka nie należy stosować silnych środków
czyszczących. Im prostsze środki, tym lepiej.
NIGDY NIE OTWIERAJ ZEGARKA SAMODZIELNIE
Zostaw to zegarmistrzowi. Otwieranie zegarka może narazić go na działanie kurzu, brudu i innych
cząsteczek, które mogą dostać się do mechanizmu, więc lepiej zostawić to w rękach specjalisty.
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ZEGARKA

JAK USTAWIĆ ZEGAREK
Zegarek mechaniczny wyposażony jest w samonakręcanie (nie wymaga baterii).
Automatyczny zegarek nakręca się, kiedy go nosisz. Jednak należy uruchomić go na nowo, jeśli nie był noszony
przez pewien czas. Automatyczny mechanizm przestanie się nakręcać, jeśli zegarek nie jest noszony regularnie.
1. Zdejmij zegarek z nadgarstka.
Nie zakładaj zegarka, kiedy go ustawiasz. Jeśli pozostawisz zegarek włączony, ryzykujesz jego nastawieniem pod
nieodpowiednim kątem, co z kolei może uszkodzić elementy wewnętrzne i potencjalnie osłabić głowicę. Zdejmij
zegarek z nadgarstka, aby go poprawnie nastawić. Ważne jest, aby ostrożnie posługiwać się pokrętłem zegarka.
Pokrętło jest połączone z kilkoma ważnymi mechanizmami wewnątrz zegarka, których nie chciałbyś uszkodzić.
2. Ponownie uruchom zegarek, potrząsając nim.
Zegarek wyposażony w automatyczny mechanizm jest podobny zegarka z mechanizmem ręcznym, ale różni się
od niego tym, że jest zasilany rotorem, który utrzymuje energię zegarka. Aby uruchomić zegarek po raz

pierwszy, lub ponownie, po upływie dłuższego czasu od jego noszenia, należy przez kilka sekund lekko nim
potrząsać .
3. Ustaw czas.
Wyciągnij głowicę i delikatnie przekręcaj ją w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara (przewijanie
przycisku w dół), aż ustawisz właściwy czas. Jeśli przegapiłeś odpowiedni czas, nie obracaj głowicy przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara (przewijanie w górę), aby wrócić. Obrócenie głowicy w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara spowoduje nacisk i uszkodzenie mechanizmu zegara. Zamiast tego należy
kontynuować nakręcanie w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu ponownego
odnalezienia właściwego czasu.
7. Włóż głowicę z powrotem.
Dociśnij głowicę z powrotem do pozycji "zerowej" w pobliżu podstawy zegarka. Następnie przekręć głowicę w
dół, aby upewnić się, że jest ona dobrze dociśnięta i szczelna.
Uwaga: Zegarek działa za pomocą wstrząsów, co oznacza, że musisz nosić go regularnie, aby się nie
zatrzymał. Jeśli nie nosisz go przez ponad 24 godziny, zegarek zatrzyma się i zacznie działać na nowo, jak
tylko nim potrząśniesz.
Przypomnienie:
1. Przed założeniem zegarka należy usunąć wszystkie folie.
2. Należy trzymać zegarek z dala od magnesu, aby uniknąć jego awarii.
3. Należy potrząsnąć zegarkiem przed każdym użyciem.
Czy należy unikać zatrzymywania się mechanicznego zegarka?
Pozwolenie automatycznemu zegarkowi na zatrzymanie nie jest złe. Automatyczny zegarek jest całkowicie
bezpieczny podczas spoczynku, w trakcie którego mechanizm nie działa z powodu całkowitego poluzowania
sprężyny głównej. Wystarczy, że potrząśniesz zegarkiem przed każdym jego założeniem i gotowe.

