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Wodoodporność
• Porady dla posiadaczy zegarków wodoodpornych

• Nie używaj zegarka podczas nurkowania z użyciem butli 
z powietrzem.

• Zegarki nie oznaczone jako wodoodporne nie są odporne na
efekt działania potu. 
Unikaj używania takich zegarków w warunkach,
gdzie będą narażone na działanie dużej ilości potu lub wilgoci, 
lub wpadnięcie do wody.

• Nawet jeśli zegarek jest wodoodporny, nie używaj przycisków
ani pokrętła, kiedy jest on zanurzony w wodzie lub wilgotny.

• Nawet przy zegarkach wodoodpornych, unikaj noszenia ich pod prysznicem
oraz w miejscach gdzie detergenty (mydło, szmpon, itp.) są używane. Takie
warunki zmniejszają odporność.

• Po zanużeniu w słonej wodzie, użyj zwykłej wody do zmycia soli i
brudu z zegarka.

• Aby utrzymać wodoodporność , wymieniaj regularnie uszczelki 
w zegarku (około raz na dwa-trzy lata).

• Doświadczony technik będzie wiedział jak sprawdzić właściwą
odporność na wodę za każdym razem gdy wymieniasz baterię. Wymiana
baterii wymaga użycia specjalnych narzędzi. Zawsze wymieniaj baterię
u swojego sprzedawcy.

• Niektóre wodoodporne zegarki mają modne skórzane paski.
Unikaj pływania, mycia i innych czynności mogących narazic
skórzany pasek na kontakt z wodą.

• Szybka w zegarku może zaparowywać, kiedy zegarek jest wystawiony
na szybki spadek temperatury. To nie oznacza, że zegarek jest uszkodzony,
jeśli para zniknie szybko. Użwynie zaparowanego zegarka może spowodować
jego trwałe mechaniczne uszkodzenie.

• Wysokie różnice temperatur ( 20-30 stopni ) mogą uszkodzić uszczelki
przez co zegarek straci swoją wodoodporność.

Pasek
• Zaciskanie paska zbyt mocno może spowodować pocienie i utrudnić

oddychanie skóry, co może prowadzić do podrażnienia. 
Nie należy zaciskać paska zbyt mocno. Powinno być wystarczająco dużo miejsca 
między paskiem i nadgarstkiem, aby można było włożyć tam palec.

• Uszkodzenie, rdza lub korozja paska może spowodować, jego przełamanie,
które może spowodować spadanie zegarka z nadgarstka, a w rezultacie jego zgubienie.
Pamiętaj, aby dbać o pasek i utrzymywać go w czystości. Jeśli
zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie, przebarwienia, poluzowane lub inny problem 
z zegarkiem, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą w celu jego sprawdzenia, naprawienia lub 
wymiany. Pamiętaj, że będziesz obciążony kosztami jakiejkolwiek naprawy lub wymiany paska.
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Temperatura
• Nigdy nie zostawiaj zegareka na desce rozdzielczej samochodu, 
w pobliżu grzejnika lub w każdym innym miejscu, które 
jest uzależnione od bardzo wysokich temperaturach. 

Uderzenia
• Twój zegarek został zaprojektowany, aby wytrzymać uderzenia 
powstałe podczas normalnego codziennego użytku i lekkich
 działaniach, takich jak ściganie się, tenis, itp.
Należy pamiętać, że zegarki odporne na wstrząsy to (G-Shock, Baby-G) 
mogą być noszone w czasie przeciążeń lub wykonywania innych ekstremalnych
 działań, które generują silne wibracje lub podczas prowadzenia
męczących sportowych dyscyplin (motocross, itp.)

Magnetyzm
• strzałki i analogowe połączenia (analogowe i cyfrowe) są
 przeniesione przez silnik, który wykorzystuje siłę magnetyczną. 
Kiedy taki zegarek jest w pobliżu urządzenia (audio głośniki, 
magnetyczny naszyjnik, telefon komórkowy, itp.), które emituje 
silny magnetyzm, magnetyzm może powodować w
czasomierzu spowolnienie, przyspieszenie lub zatrzymanie, w 
wyniku prowadzi to do niepoprawnego czasu wyświetlania.

Ładunki elektrostatyczne
• Narażenie na silne ładunki elektrostatyczne mogą spowodować
 że zegarek pokaże nieodpowiedni czas. Bardzo silne ładunki 
elektrostatyczne mogą nawet
uszkodzić podzespoły elektroniczne.

Chemikalia
• Nie dopuszczaj do kontaktu z rozcieńczalnikami, benzyną,
rozpuszczalnikami, olejami, tłuszczami, klejami, farbami,
 lekami lub kosmetykami, które zawierają takie składniki. Może to
spowodować odbarwienie lub uszkodzenie żywicy, skóry, i innych części.

• Używanie zegarka z wodą w środku może prowadzić do uszkodzenia
elektronicznych i mechanicznych elementów, tarczy zegarka, itp.
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