
Jak ustawić czas w zegarku o trzech wskazówkach? 

 

1. Wyciągnij koronkę zegarka tak, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na pozycji 

godziny dwunastej. 

2. Przekręć koronkę tak, aby ustawić właściwy czas 

Zwróć uwagę: 

Konstrukcja zegarka wskazówkowego opartego na kwarcowym mechanizmie wymaga, 

aby przed ustawieniem właściwej godziny umieścić wskazówkę minutową na 4-5 minut 

przed pożądanym czasem, a następnie cofnąć wskazówkę minutową na właściwą pozycję. 

3. Gdy wybije godzina ustawiona na cyferblacie zegarka wciśnij koronkę na jej zwykłą 

pozycję. 

 

Instrukcje używania, utrzymania i konserwacji zegarka 

 

Uwagi dotyczące noszenia zegarka 

 

 W przypadku wywrócenia się, upadku lub wpadnięcia na innych podczas noszenia 

zegarka można odnieść kontuzję z powodu jego noszenia. 

 Należy zachować ostrożność podczas kontaktu z dziećmi, w szczególności 

niemowlętami, w trakcie noszenia zegarka. Twarde i ostre elementy mogą wyrządzić 

dzieciom krzywdę, a materiały z jakich wykonany został zegarek powodować alergie i 

wysypki. 

 Jeśli Twój zegarek to zegarek na łańcuszku, łańcuszek może uszkodzić elementy 

garderoby lub spowodować obrażenia części ciała 

 W zależności od Twojego zachowania zegarek może powodować straty materialne, 

może też ulec awarii. Podczas noszenia zegarka należy zachować szczególną ostrożność. 

 Podczas otwierania i zamykania mechanizmu zapięcia zegarka może dojść do 

uszkodzenia paznokcia. 

 

Uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji zegarka 

 

 Zarówno koperta, jak i pasek stykają się bezpośrednio ze skórą – są jak bielizna. Jeżeli 

pozostają nieczyszczone mogą zabrudzić mankiety koszuli czy bluzy. U posiadających 

wrażliwą skórę brudny zegarek może powodować wysypkę 

 Po zdjęciu zegarka z nadgarstka wytrzyj pot lub wilgoć miękką szmatką. Zapobiegnie 

to gromadzeniu się brudu na zegarku, które może prowadzić do zniszczenia uszczelek 

 Zegarek jest niezwykle podatny na działanie chemikaliów, włączając w to benzen, 

rozcieńczalniki do farb, silne detergenty i inne rozpuszczalniki organiczne. Unikaj kontaktu 

zegarka z chemikaliami. W przypadku kontaktu zegarka z chemikaliami może on ulec 

uszkodzeniu. 

 

Pasek z tworzywa sztucznego 

 

 Jeśli Twój zegarek został wyposażony w pasek z tworzywa sztucznego takiego, 

jak poliuretan nie zostawiaj go na długi czas pod wpływem silnych promieni UV. 

Oświetlany przez długie okresy czasu (pod lampami fluorescencyjnymi lub bezpośrednio 

promieniami słonecznymi) poliuretan może ulec odbarwieniu, stwardnieć lub pęknąć. 

Należy również dbać o utrzymanie zegarka w czystości, gdyż gromadzący się brud może 

odbarwić i zniszczyć tworzywo sztuczne. Należy również unikać pozostawiania zegarka w 

miejscach o wysokiej wilgotności, a także dbać o usuwanie gromadzących się na 

powierzchni zegarka wilgoci i potu. W przypadku niezachowania powyższych zasad pasek 

może ulec odbarwieniu w bardzo krótkim czasie. 

 Jeśli pasek zegarka jest zabrudzony należy opłukać go w delikatnym 

roztworze mydlanym. Nie należy używać rozpuszczalników, gdyż mogą one spowodować 

zniszczenie paska. Jeśli Twój zegarek został wyposażony w pasek z półprzezroczystego 

poliuretanu może on, w zależności od sposobu używania ulec odbarwieniu już po kilku 

miesiącach użycia. W celu jak najdłuższego utrzymania paska półprzezroczystego w 

pierwotnym kolorze należy zwracać szczególną wagę na utrzymanie go w czystości. 

 

Wysypki i alergie 

 

 Wyreguluj pasek tak, aby pomiędzy ręką a paskiem znajdowała się niewielka 

przestrzeń zapobiegająca gromadzeniu się potu 

 Jeśli masz predyspozycje do wysypek zegarek może spowodować powstanie wysypki 

lub innych reakcji skórnych w zależności od stanu Twojego zdrowia 

 Wśród możliwych powodów wystąpienia wysypki są zarówno alergia na metale, skórę 

lub tworzywa, jak i gromadzenie się kurzu, brudu i potu 

 Jeśli podczas noszenia zegarka pojawią się jakiekolwiek reakcje skórne należy 

natychmiast przerwać noszenie zegarka i udać się do lekarza i skonsultować powstałe 

reakcje skórne. 

 

Odporność na wodę 

 

Na cyferblacie lub tylnej części koperty znajduje się informacja o odporności na wodę. 

 

Jeśli zegarek nie posiada żadnych oznaczeń w postaci napisu Water Resistant lub WR 

należy bezwzględnie unikać kontaktu z wodą nawet w postaci deszczu lub zachlapań w 

wyniku mycia rąk. 

 

W przypadku zegarka z oznaczeniem Water Resistant lub WR może być on zachlapany 

podczas mycia rąk lub w wyniku przebywania na deszczu. 

 

Zegarek z oznaczeniem Water Resistant 5 ATM lub WR 5 ATM może być zachlapany 

podczas mycia rąk lub w wyniku przebywania na deszczu oraz noszony podczas pływania 

i zmywania naczyń. Można również używać przycisków zegarka podczas, gdy jest on 

zamoczony. 

 

Zegarek z oznaczeniem Water Resistant 10, 15 lub 20 ATM lub WR 10, 15 lub 20 ATM 

może być zachlapany podczas mycia rąk lub w wyniku przebywania na deszczu oraz 

noszony podczas pływania i zmywania naczyń, a także nurkowania z rurką. Można 

również używać przycisków zegarka podczas, gdy jest on zamoczony. 

 

Żaden z zegarków z oznaczeniami wodoodporności do 20 ATM nie może być używany 

podczas nurkowania z butlą, w takich zegarkach nie można również podnosić koronki 

podczas zamoczenia. 

 

Żaden z zegarków o oznaczeniu 5 ATM nie może być używany podczas żadnego typu 

nurkowania. 

 

Zegarki o oznaczeniu do 3 ATM nie mogą być nigdy umieszczane w wodzie. 

 

Po zanurzeniu w wodzie morskiej należy jak najszybciej zmyć z zegarka sól, a następnie 

usunąć wilgoć. Po zanurzeniu w wodzie na basenie lub wodzie w jeziorze należy również 

spłukać zegarek, aby usunąć odpowiednio chlor i zanieczyszczenia znajdujące się w 

słodkiej wodzie. Podczas mycia zegarka pod bieżącą wodą może powstać wysokie 

ciśnienie znoszące wodoodporne właściwości zegarka, z tego powodu mycie zegarka 

powinno odbywać się w wodzie stojącej – w misce, zlewie lub innym naczyniu. Podczas 

mycia zegarka należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie spowodować nadmiernego 

wzrostu ciśnienia wody, która mogłaby dostać się do wewnątrz zegarka uszkadzając go. 

Jeśli zamoczeniu uległ skórzany pasek zegarka jego wytrzymałość może zostać osłabiona. 

 

Przechowywanie zegarka 

 

Podczas przechowywania zegarek może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu w 

wymienionych poniżej przypadkach. 

 

 Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie temperatur poniżej -5 st. C. i powyżej 50 st. 

C. przez długi czas może nie funkcjonować poprawnie lub przestać pracować. 

 Jeśli zegarek jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 

bardzo wysoką lub niską temperaturę przez dłuższy czas, może się spieszyć lub spóźniać. 

 Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie pola magnetycznego ze źródeł takich, jak: 

telewizor kineskopowy, głośnik, telefon komórkowy, biżuteria z magnetycznymi 

dodatkami, etc. może się spieszyć lub spóźniać 

 Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie silnych wibracji jego mechanizm może ulec 

uszkodzeniu i w konsekwencji zatrzymaniu, lub spieszyć się lub spóźniać 

 Jeśli zegarek wystawiony jest na działanie chemikaliów lub ich par może ulec 

uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

Przykłady chemikaliów szkodliwych: Benzen, rozcieńczalniki, lakier do paznokci, aerozole 

kosmetyczne, silne detergenty, płyny i proszki do czyszczenia toalet, rtęć, jodowane 

środki odkażające, odstraszacze insektów, etc. 

 Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie specyficznych warunków 

fizykochemicznych, jakie panują np. w gorących źródłach czy pudełku na zegarek z 

umieszczoną wewnątrz kulką na mole, może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 Zaleca się umieszczenie nieużywanego zegarka w czystym pojemniku w dobrze 

wentylowanym miejscu. 

 

Uwagi dotyczące baterii 

 

Żywotność baterii 

 

Gdy zostanie zamontowana nowa bateria zegarek, korzystając z zawartej w niej energii, 

będzie funkcjonował ok. 2 lat. Jednakże w przypadku wykorzystania funkcji takich, jak 

stoper, czas ten może ulec skróceniu. 

 

Bateria testowa 

 

Umieszczona wewnątrz zakupionego zegarka bateria może wyczerpać się szybciej niż 

nowa bateria. Jest to bateria testowa umieszczana w fabryce w celu przetestowania 

funkcji i sprawności zegarka. 

 

Wymiana baterii 

 

 Upewnij się, że bateria w zegarku będzie wymieniona na odpowiedni model przez 

autoryzowanego dystrybutora Alessi Watches. 

 Jeśli zużyta bateria pozostaje w zegarku przez dłuższy czas może ona uszkodzić 

zegarek jeśli dojdzie do jej wylania lub innej formy uszkodzenia. Jak najszybciej wymień 

zużytą baterię na nową. 

 Wymiana baterii podlega opłacie nawet jeśli wyczerpie się ona podczas okresu 

gwarancyjnego 

 Bateria nie jest przeznaczona do ponownego naładowania. Usiłowanie naładowania 

baterii może spowodować nie tylko uszkodzenie baterii, lecz również obrażenia osób 

biorących udział w czynności. 

 

Uwaga! 

 Nie otwieraj samodzielnie koperty zegarka i nie wymieniaj samodzielnie baterii 

 Jeśli bateria została wyjęta z zegarka pilnuj, aby nie dostała się w ręce dzieci 

 Jeśli dziecko połknie baterię natychmiast udaj się lekarza! 

 Nigdy na długi czas nie pozostawiaj zegarka w temperaturach poniżej 5 st. C. i 

powyżej 35 st. C. takie temperatury skracają żywotność baterii i zwiększają 

prawdopodobieństwo jej wylania. 


