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Drodzy Klienci!

Zegarek automatyczny to mechaniczny zegarek
na rękę, który podczas noszenia samoczynnie 
się nakręca. Ruchy ręki użytkownika przenoszone
są na niewielki wirnik, który w małych krokach
 naciąga sprężynę mechanizmu zegarowego.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z  użyt kowania
tego produktu.

Zespół Tchibo

Usunąć folie zabezpieczające.

www.tchibo.pl/instrukcje
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Nakręcanie zegarka

Zegarek wyposażony jest w mechanizm automa-
tycznego nakręcania. Najmniejsze ruchy zegarka
wprawiają mały wirnik w ruch, co powoduje
naciągnięcie sprężyny napędowej. 

• Jeśli zegarek jest noszony codziennie, nie ma
potrzeby jego ręcznego nakręcania. Regularne
nakrę canie zwiększa jednak dokładność pomiaru
czasu. Wystarczy kilka obrotów główki każdego
dnia. Użytkownik nie musi (i nie może) każdora-
zowo nakręcać zegarka do końca. Pełne nakrę -
cenie osiągane jest w sposób automatyczny
podczas zwykłego noszenia zegarka na ręce. 

• Nie jest konieczne noszenie zegarka w nocy. 
Gdy zegarek jest całkowicie nakręcony, ma on
wystarczającą rezerwę chodu.
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Jeśli zegarek przestanie chodzić, np. dlatego, 
że nie był przez dłuższy czas noszony, powinien
zostać nakręcony ręcznie. Dzięki temu szybciej
osiągnie właściwy chód. Aby nakręcić zegarek
ręcznie, główka naciągowa musi się znajdować 
w pozycji .

Obrócić główkę naciągową kilkadziesiąt razy m

(ok. 30 obrotów)

Zegarek wyposażono oczywiście w sprzęgło
poślizgowe, zapobiegające uszkodzeniu
mechanizmu zegarowego wskutek nadmier-
nego nakręcenia. 
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Widok całego zestawu

główka
 naciągowa

wskazanie
daty

wskazówka 
godzinowa

wskazówka 
sekundowa

wskazówka 
minutowa

przycisk
szybkiej
korekty

daty

przycisk szybkiej
korekty dnia

 tygodnia

wskazanie 
24-godzinne

dzień tygodnia
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Nastawianie czasu i daty

Główkę naciągową można
ustawić w dwóch pozycjach: 

– pozycja normalna i do
ręcznego nakręcania
 zegarka

– pozycja zatrzymania
ruchu wskazówek 
i nastawian ia wskazania 
24-godzinnego, daty
oraz dnia tygodnia 

Funkcje pozostałych dwóch
przycisków:

– szybka korekta dnia
 tygodnia

– szybka korekta daty
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Wyciągnąć główkę naciągową do pozycji . 
Przekręcić główkę naciągową w kierunku przeciw -
nym do ruchu wskazówek zegara, aby nastawić
czas w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Wskaźniki 24-godzinny, dnia tygodnia oraz
daty przeskakują między godziną 23:30 a 1:00. 

Użyć przycisku , aby dokonać dodatkowej,
 szybkiej korekty dnia tygodnia.
Użyć przycisku , aby dokonać dodatkowej,
 szybkiej korekty daty.

Aby ustawić czas z dokładnością co 
do sekundy, wyciągnąć główkę naciągową 
w momencie, gdy sekundnik wskazuje
 godzinę 12. Kiedy rozbrzmi ostatni sygnał
czasu (np. z radia lub telewizji), wcisnąć
główkę do pozycji normalnej.
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Znaczenie informacji 
na odwrocie zegarka

Przy całkowi -
cie wciśniętej
główce nacią -
gowej ze garek
zachowuje
wodoszczel-
ność podczas
wyko ny wania
czynności
wymienionych
w powyższej
tabeli. 

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt
 nurkowy!

3barwater
resistant 5bar 10bar 20bar
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Porady i wskazówki 

•  Zegarek chroniony jest przed wstrząsami, któ re
występują podczas normalnego noszenia na ręce. 

•  Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania
temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kon-
densatu wewnątrz zegarka. 

•  Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych 
pól magnetycznych, które mogą rozregulować
pomiar czasu.

•  W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie
otwierać koperty zegarka.

•  Jeśli zegarek nie jest noszony, powinien 
być również od czasu do czasu nakręcany. 
Dzięki temu można uniknąć zżywiczenia 
oliwy w mechanizmie zegarowym.

•  Tolerancja dokładności zegarka wynosi od -45 
do +60 sekund na dobę. Jeśli dokładność ze gar ka
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wyraźnie wykracza poza ten przedział tolerancji,
należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta. 

•  Skórzany pasek zegarka należy chronić przed
wilgocią. Skóra ma tendencję do pochłaniania
wilgoci. Między innymi z tego powodu należy
zdejmować zegarek na noc. 

Usuwanie odpadów

Zegarek oraz jego opakowanie wyprodukowano 
z wartościowych materiałów, które nadają się 
do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwa -
rzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości 
i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne
możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury
oraz opakowań lekkich.



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.
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Ten produkt został wyprodukowany zgodnie
z najnowszą  technologią  produkcji i poddany
 precyzyjnej  kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materia łowe
i produkcyjne będą  usuwane bezpłatnie.
 Warunkiem uznania gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub u autoryzo-
wanego partnera  handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
 produktu  prosimy najpierw o kontakt z Linią
Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi
Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.
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 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek
nie prawidłowej obsłu gi produktu, a także części
ulegające zużyciu i materiały  eksploatacyjne.
Części te można zamówić  telefonicznie pod
podanym w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można
zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena
 odpowiada naliczanym indywidual nie kosztom
własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw  wynikających
z ustawowej rękojmi. 
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Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o pro-
dukcie, zamówić akcesoria lub zapytać
o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy o kon-
takt  telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących  naszych
 produktów prosimy  o podanie numeru artykułu.

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer  artykułu: 320 942



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko                                       

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość                             

Kraj    

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka
nie jest objęta
 gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Opis usterki

Data zakupu                                 Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami
i dołączyć go do produktu.

Numer  artykułu: 320 942 
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