
Jak ustawić datę

Pozycja koronki N: Normalna 1: pozycja pierwsza 2: pozycja druga

Obsługa Koronki

(1) Wyciągnij koronkę do pozycji pierwszej.  
(2) Obróć koronkę by ustawić datę
- Nie ustawiaj daty pomiędzy godziną 21:00 i 3:00 rano. 
(3) Wsuń koronkę z powrotem do pozycji normalnej. 

Wskazówka; Kiedy data zmienia się w ciągu dnia, oznacza to, że czas przed południem/ po południu
 jest źle ustawiony. Przesuń wskazówkę godzinową o 12 godzin do przodu. 

Funkcja ostrzegania o wyczerpaniu energii
Kiedy rozładowuje się bateria, wskazówka sekundowa porusza się w dwusekundowych interwałach
zamiast w normalnych - jednosekundowych interwałach. Należy wtedy wymienić baterie na nowe
tak szybko jak to możliwe. 
- Zegarek pozostaje sprawny nawet kiedy wskazówka sekundowa porusza się w dwusekundowych

interwałach. 
Uwaga: Dostępność tej funkcji różni się w zależości od formatu. 

Pomiar czasu
Przycisk A - pomiar milisekund, sekund i minut
Naciśnij przycisk A, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnij przycisk A ponownie, aby zatrzymać pomiar. 

Przycisk B - reset pomiaru.
Naciśnij przycisk B, aby zresetować pomiar czasu.  

(1) Wyciągnij koronkę do pozycji drugiej,  gdy wskazówka sekundowa osiągnie godzinę 12. 
(2) Obróć koronkę aby ustawić wskazówkę godzinową i wskazówkę minutową.
Weź pod uwagę porę dnia (przed południem/ po południu) podczas ustawiania wskazówki minutowej
i wskazówki
godzinowej na pożądany czas.
Podczas ustawiania wskazówki minutowej, ustaw najpierw wskazówkę cztery lub pięć minut do przodu
licząc od aktualnego
czasu, a potem ustaw ją z powrotem na właściwy czas. 
(3) Wsuń koronkę z powrotem do pozycji normalnej. 

Jak ustawić czas

Instrukcja obsługi zegarka marki Bejessa  



Wyrównaj zapięcie zegarka z ostatnim łącznikiem na skróconej
stronie paska zegarka. Użyj śrubki do łączników, którą usunąłeś w
kroku 2. Wepchnij śrubkę za pomocą śrubokręta z płaską
końcówką. Jeśli masz problem z wciśnięciem śrubki do końca,
uderz końcówkę śrubki za pomocą małego młotka do biżuterii. 

Metoda dopasowywania paska ze stali jubilerskiej

Znajdź płaską i czystą powierzchnię, na której możesz wygodnie
dopasować swój pasek do zegarka BEJESSA. Przykryj miejsce pracy
miękką tkaniną lub kawałkiem filcu. Pomoże to ochronić
powierzchnię twojego zegarka przed zarysowaniami i zadrapaniami. 

Ułóż zegarek tak, aby logo BEJESSA na tarczy zegarka było po lewej
stronie. Umieść swój zegarek tarczą do dołu na przygotowanym
miejscu. Znajdź małą metalową śrubkę, która zabezpiecza zapięcie
zegarka po lewej stronie; użyj narzędzia do wyciągania śrubek aby
wyciągnąć śrubkę i uwolnić zapięcie. Odłóż zapięcie i śrubkę
na bok, aż do momentu, w którym będziesz mógł je wymienić. 

Użyj jednej ręki aby przytrzymać zegarek podczas gdy naciskasz na
śrubki drugą ręką. Zastosuj nacisk na śrubki w kierunku zgodnym 
 tym wskazywanym przez strzałkę za pomocą 1 milimetrowego
śrubokręta optycznego z płaską końcówką. Pozostałe klipsy mogą
zostać wyciągnięte tylko za pomocą śrubokręta do pewnego
momentu; należy wyciągnać je do końca za pomocą igły lub
szczypców jubilerskich. 

Powtórz krok 4 do momentu, gdy usuniesz pożądaną liczbę
łączników z metalowego paska zegarka. Zachowaj łączniki i klipsy
wyciągnięte z zegarka. Zachowane elementy mogą zostać użyte w
przyszłości w celu przedłużenia paska twojego zegarka lub do
zastąpienia uszkodzonych łączników. 

1.

2. Policz ilość łączników z symbolem strzałki z tyłu. Są to łączniki,
które mogą zostać wyciągnięte, aby skrócić pasek zegarka.
Łączniki trzymają się razem dzięki metalowym klipsom mocującym
w centrum każdego łącznika. Zwróć uwagę na małe śrubki na górze
łączników z symbolem strzałek.

3.

4.

5.

6.

Porady dotyczące użytkowania

• Zegarek jest wodoodporny, ale jego wodoodporność dotyczy tylko sytuacji życia codziennego,
jak na przykład zachlapanie czy deszcz. Nie jest odpowiedni do kąpieli, pływania, nurkowania,
pracy związanej z kontaktem z wodą i łowienia ryb.  

• Nie próbuj otwierać obudowy zegarka lub rozmontowywać go. 
• Nie dostosowuj kalendarza między 21:00 wieczorem a 3:00 rano, kiedy części zamiennie zegarka

obracałyby się razem z kalendarzem. Zbyt szybkie dostosowanie może uszkodzić koło / oś zegarka
i skrócić żywotność zegarka. 

• Zegarki kwarcowe zasilane są bateriami, które wymagają wymiany po pewnym okresie czasu.
Wiele zegarków kwarcowych posiada proste wskaźniki baterii, które mają za zadanie
poinformować cię, gdy baterie będą się wyładowywać. Te wskaźniki obejmują pomijanie kilku
sekund przez wskazówkę sekundową, poruszanie się wskazówki w przód i w tył w jednym
punkcie lub kompletne jej zatrzymanie. Kiedy bateria w twoim zegarku wymaga wymiany,
proszę wymień ją u zawodowego zegarmistrza. 



• Paski zegarka mogą wymagać więcej uwagi ze względu na to, że dotykają one skóry bezpośrednio i
mogą łatwo ulec zabrudzeniu przez pot i kurz, powinny więc być regularnie czyszczone.
Do metalowego paska używaj miękkiej szczoteczki do zębów w celu usunięcia zabrudzeń,
w przypadku trudnych do usunięcia plam należy zastosować łagodne mydło lub detergent
wymieszany z wodą.

• Ingerencja silnego ładunku elektrostatycznego może prowadzić do awarii ekranu wyświetlacza
i uszkodzenia akcesoriów wewnątrz zegarka. 

• Unikaj wystawiania zegarka na działanie benzyny, rozpuszczalników, środków klejących i sprayów
w aerozolu, które mogą uszkodzić uszczelki, obudowę zegarka i jego powierzchnię. Jeśli zegarek
miał styczność z powyższymi środkami należy go bezzwłocznie wyczyścić wodą. 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że odpady elekroniczne, produkty elektroniczne,
baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego.
Jeśli nie jesteś w stanie użyć ponownie lub recyklingować swojego produktu powinieneś wyrzucić go
w miejscu użyteczności publicznej lub w zakładzie recyklingu lokalnych władz. 
Ważne! Proszę, trzymaj małe części, takie jak sprężyny i narzędzia do demontażu sprężyn z dala od
zasięgu małych dzieci. 


