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OGÓLNA INSTRUKCJA OBSÙUGI

            Dziękujemy Państwu za wybór naszego produktu. W celu 
zapewnienia długotrwałego użytkowania oraz optymalnego 
zadowolenia prosimy o uważne zapoznanie się z danymi 
technicznymi i zasadami postępowania.
Wszelkie naprawy oraz konserwacje należy wykonywać w 
renomowanych punktach zegarmistrzowskich. Zegarek 
mechaniczny wymaga troskliwej obsługi. Państwa zegarek 
będzie pracował dokładnie i bez zastrzeżeń, jeżeli zostaną 
zachowane następujące reguły:
• Zegarek automatyczny należy nosić minimum 10 godzin 
dziennie.
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• żNale y chronić zegarek przed mocnymi uderzeniami.
• ż Nale y unikać kontaktu z chemikaliami oraz z silnym polem 
magnetycznym. 
• ż Co 2 lata zegarek nale y poddać czyszczeniu, oliwieniu, 
kalibrowaniu oraz sprawdzić jego wodoszczelno ć.ś
• ż kl Nie nale y otwierać koperty oraz odkręcać de a. Otwarcie 
koperty mo e spowodować dostanie się brudu i kurzu do ż    
mechanizmu.
• ż Nale y chronić zegarek przed ekstremalnymi 
temperaturami i ró nicami temperatur, które mogą ż
przyczynić się do zaparowania szkiełka.
     
Zegarki posiadają odporno ć na pola magnetyczne nie ś
przekraczające 4800 A/M. Przy prawidłowym u ytkowaniu,  ż
ś ś ż średnia długo ć ywotno ci wynosi min. 10 lat.

I
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Zegarek z automatycznym naciągiem

Mechaniczne zegarki z automatycznym naciągiem nie muszą 
być nakręcane. Ruch ręki powoduje poruszanie się rotora 
(oscylujący ciężarek), który nakręca główną sprężynę 
zegarka.

Dzienne użytkowanie pozwala, aby zegarek funkcjonował 
całą noc. Rezerwa chodu przy pełnym naciągu sprężyny 
wystarcza na około 31 godzin. Po tym czasie zegarek musi 
być nakręcony i ponownie ustawiony.

I
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UWAGA: W zegarkach z zakręcaną koronką, koronka 
musi być przed nakręceniem/ ustawieniem daty 
odkręcona.

!
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     Stopień wodoszczelno ci i mo liwo ci u ytkowania są ś ż ś ż
podane na deklu zegarka.

• Water resistant 3 ATM: - drobne zachlapania bez 
gwałtownych zmian temperatury i ci nienia.ś
• Water resistant 5 ATM: - odporno ć na zmiany ci nienia ś ś
wody w deklarowanym zakresie.
• Water resistant 10 ATM: - zegarek jest ju  odporny na ż
pływanie (bez skoków do wody), nurkowanie bez sprzętu 
specjalistycznego.
• Water resistant 20 i 30 ATM: - mo liwe nurkowanie z ż
akwalungiem.
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II WODOSZCZELNOSÃ IIZazwyczaj zegarki z „water resistant 5  ” i więcej, są      ATM
wyposa one w zakręcane koronki. Aby nakręcić i ustawić ż

zegarek należy odkręcić koronkę  (Rys. 2)..

RADA:

• ś Zaleca się co 2 lata sprawdzić wodoszczelno ć zegarka w  
autoryzowanym punkcie serwisowym, poniewa  ż

wodoszczelno ć nie jest stałą wła ciwo cią zegarka.ś  ś ś

• Pod wodą nie należy odkręcać lub wyciągać koronki.
• żPrzy zakręcaniu koronki nale y ją lekko docisnąć do 
obudowy.
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DANE TECHNICZNE:
· Średnica mechanizmu - 27,4 mm.
· Płynąca wskazówka sekundnika.
· Automatyczny naciąg z możliwością ręcznego nakręcenia
   mechanizmu.
· Zabezpieczenie antywstrząsowe balansu.
· Stop sekunda.
· Rezerwa chodu co najmniej 40 godzin.
· 24 kamienie.
· Częstotliwość - 21.600 półwahnięć na godzinę.
· Dokładność chodu od -10 do +30 sekund na dobę.
· Datownik w okienku (tylko NH35A).
· Wskazanie daty za pomocą dolnej wskazówki (tylko NE57).
· Wskaźnik rezerwy chodu (tylko NE57).
· Mechanizm szkieletowy pokryty rutenem (tylko NH72).
· Widoczny na tarczy balans (tylko NH38A).

ZEGAREK Z  MECHANIZMEM NH35A, NH38A
NE57 I NH72 (Mechanizm produkowany przez SII, Japonia)

09Rys. 1 Zegarek z mechanizmem NE57.

wskazówka godzinowa

wskazówka rezerwy chodu 

wskazówka sekundowa

wskazówka datownika

wskazówka minutowa
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III INSTRUKCJA OBSŁUGI
Jeśli Twój zegarek posiada zakręcaną koronkę powinna ona 
zostać odkręcona przed ustawieniem czasu oraz godziny. Nie 
zapomnij o przywróceniu koronki do pierwotnej pozycji.

Nakręcanie mechanizmu
W razie potrzeby zegarek można nakręcić ręcznie, obracając 
koronkę zegarka zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 
około 55 obrotów.

Ustawianie czasu
1. Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji (Rys. 2).

III
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2. Przekręć koronkę i ustaw godzinową i minutową 
wskazówkę (sprawdź czy pora dnia jest ustawiona 
poprawnie).
3. Wciśnij koronkę do normalnej pozycji.

Ustawianie daty (tylko NH35A i NE57)
1. Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji.
2. Przekręć koronkę w lewo i ustaw datę.
Nie ustawiaj kalendarza między 21:00 i 4:00. Jeśli ustawienie 
kalendarza nastąpi w tym czasie, data nie zmieni się na 
następny dzień. Ustaw kalendarz po zmianie czasu na inny

!
UWAGA: Prowadząc spokojny tryb życia (np. przez 
większą część dnia pracując przy komputerze), wska-
zane jest codzienne ręczne nakręcanie mechanizmu 
(10-15 obrotów koronki).

Normalna pozycja koronki

Pierwsza pozycja koronki

Druga pozycja koronki

Rys. 2
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III niż powyższy okres.
3. Wciśnij koronkę do normalnej pozycji.
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będą napędzały sprężynę napędową. Siła nakręcenia  
sprężyny zależeć będzie od ruchu ramienia. Jeśli zegarek nie 
będzie nakręcany, wskazówka rezerwy chodu będzie spadała 
w kierunku zera w miarę upływu czasu.

Ostrzeżenie: wskazówka rezerwy chodu może zatrzymać się 
w każdej pozycji pomiędzy “E” a “00”.

!
UWAGA: Nie ustawiaj kalendarza między 21:00 a 04:00, 
ponieważ może spowodować to uszkodzenie 
mechanizmu.

Wskaźnik rezerwy chodu
Wskaźnik rezerwy chodu wskazuje jak bardzo zegarek jest 
nakręcony. Już na pierwszy rzut oka wiemy, ile czasu będzie 
pracował bez konieczności nakręcania. Jeśli wskaźnik 
rezerwy wskazuje F lub 40, sprężyna napędowa jest w pełni 
nakręcona.
* Pozostały czas pokazany jest tylko w przybliżeniu.
Może on różnić się od faktycznego czasu chodu zegarka.

Zegarek jest również wyposażony w możliwość ręcznego 
dokręcania. Podczas noszenia na nadgarstku, ruchy ramienia

III

Ania
move this line upper because it is continue of text with * and after that leave one line space



14

IV ZEGARKI  Z  MECHANIZMEM YN55, YN84 I YN85
(Mechanizm produkowany przez S. Epson Co., Japonia)

DANE TECHNICZNE:
· Średnica mechanizmu - 27,4 mm.
· Płynąca wskazówka sekundnika.
· Zabezpieczenie antywstrząsowe balansu.
· Stop sekunda.
· Rezerwa chodu co najmniej 40 godzin.
· Wskazówka godzinowa, minutowa I sekundowa.
· 22 kamienie.
· Częstotliwość - 21.600 półwahnięć na godzinę.
· Dokładność chodu od -10 do +30 sekund na dobę.
· Datownik (tylko YN55 i YN85).
· Wskazanie rezerwy chodu za pomocą górnej wskazówki 
(tylko YN84 i YN85).
· 24-godzinne wskazanie za pomocą dolnej wskazówki (tylko 
YN84).
· Widoczny na tarczy balans (tylko YN84). 15

Wskaźnik rezerwy
chodu 

Wskazówka minutowa

Pozycja normalna: 
nakręcanie sprężyny
napędowej

Druga pozycja koronki:
ustawienia czasu 
(stop sekunda)

Pierwsza pozycja
koronki: 
ustawienia daty

Wskazówka
godzinowa

Wskazówka
sekundnika

Widoczny balans 
(w niektórych modelach
z mechanizmem YN84)

Wskazówka 24-godzinna
(tylko YN84 i YN85)

Rys. 3 Zegarek z mechanizmem YN84.
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Druga pozycja koronki:
ustawienia czasu 
(stop sekunda)

Wskaźnik rezerwy
chodu 

Wskazówka
godzinowa

Wskazówka
sekundnika

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Jeśli Twój zegarek posiada zakręcaną koronkę powinna ona 
zostać odkręcona przed ustawieniem czasu oraz godziny. Nie 
zapomnij o przywróceniu koronki do pierwotnej pozycji.

Nakręcanie mechanizmu, ustawianie czasu i daty oraz 
wskaźnik rezerwy chodu - proszę przejść do instrukcji 
obsługi dla mechanizmów NH35A, NH38A, NH72 i NE57 
(strona 10).
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Wskazówka minutowa

Datownik

Pozycja normalna: 
nakręcanie sprężyny napędowej

Pierwsza pozycja koronki: 
ustawienia daty

Rys. 4 Zegarek z mechanizmem YN85.
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V

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji ustanowione 
prawnie dla danego kraju.

Gwarancja nie zostanie uwzględniona w przypadku: 
• braku książeczki gwarancyjnej, 
• braku dowodu zakupu, 
• braku pieczątki i podpisu salonu sprzedaży,
• w przypadku, gdy jakiekolwiek naprawy zostały wykonane 
przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub z zegarkiem 
nie postępowano zgodnie z instrukcją obsługi.
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V WARUNKI GWARANCJI Gwarancji nie podlega: koperta zegarka, bransoleta, pasek, 
szkiełko, bateria oraz opakowanie. Jeżeli w trakcie 
użytkowania wystąpią jakiekolwiek ukryte wady, zostaną 
one usunięte przez importera danego kraju lub przez punkt 
sprzedaży.
Reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku
okazania książeczki gwarancyjnej i dowodu zakupu.
 

Autoryzowany dystrybutor i punkt serwisowy:
                  
 Firma Poljot Euro
 Ul. Igańska 24
                   04-087 Warszawa
                   serwis@poljot.com.pl
                   tel. 22/ 879 97 93 wew. 2
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Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na 
odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego 
sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu 
odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację 
pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu 
niniejszego produktu należy skontaktować się z 
przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji 
odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

V NOTATKI
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Data sprzedaży

(Pieczątka sklepu)

(Podpis)

NOTATKI Numer modelu

Numer limitu
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