


GWARANCJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

Zegarki Gucci są objęte 2-letnią, międzynarodową gwarancją, obowiązującą od daty zakupu. Gwarancja 

zachowuje ważność wyłącznie pod warunkiem należytego wypełnienia przez sprzedawcę potwierdze-

nia gwarancji w chwili zakupu. Gwarancja dotyczy wszelkich usterek spowodowanych przez wadliwe 

części lub wady produkcyjne. Nie obejmuje ona natomiast w żadnym wypadku wymiany baterii, uszko-

dzeń lub usterek powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania, ani 

szkód będących wynikiem normalnego zużycia zegarka lub jednego z jego elementów. 

Obsługa i konserwacja 

Wykonanie wszelkich czynności związanych z konserwacją lub naprawą zegarka Gucci należy zle-

cać wyłącznie personelowi zatrudnionemu w salonach marki lub autoryzowanemu agentowi, można 

również przesłać zegarek do najbliższego punktu obsługi serwisowej. 

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka przy pomocy miękkiej szmatki. Należy unikać pozostawi-

ania zegarka w miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub duże zmiany wilgotności, znaczne 

nasłonecznienie lub działanie silnych pól magnetycznych. Zalecamy sprawdzanie wodoszczelności ze-

garka w punkcie serwisowym Gucci raz w roku lub w przypadku, gdy uległ on uderzeniu. 

Jakość diamentów

Diamenty wykorzystane w naszych produktach pochodzą z legalnych źródeł, zgodnie z „Konwencją 

Międzynarodowej Organizacji Pracy”.

Ochrona środowiska 

Nie wyrzucać zużytych baterii i elementów składowych zegarków 

do pojemników na śmieci. Należy przekazać je do recyklingu, zgodnie z aktualnymi 

przepisami obowiązującymi w danym kraju.



TARCZA I FUNKCJE
Informacje ogólnie



INSTRUKCJA: INFORMACJE OGÓLNE 

Wskazania i funkcje 

1. Wskazówka sekundnika *

2. Wskazówka minutowa

3. Wskazówka godzinowa

4. Data *

5. Centralna wskazówka sekundnika

6. Licznik 30 – minutowy

7. Licznik 1/10 sekundy

8. Faza księżyca

9. Wskazówka drugiej strefy czasowej

Koronka i przyciski 

I. Nakręcanie ręczne *

II. Korekta daty 

    (i strefy czasowej dla czasu GMT)

III. Ustawianie czasu

A. Przycisk *

B. Przycisk *

Ustawianie czasu (i strefy czasowej dla czasu GMT)

Wyciągnąć koronkę do położenia III i obrócić ją do przodu lub do tyłu, w celu ustawienia żądanej godziny. 

W niektórych modelach wyposażonych we wskazówki sekundnika, wyciągnięcie koronki do położenia III 

powoduje zatrzymanie wskazówki sekundnika. Po zsynchronizowaniu czasu, należy wcisnąć koronkę 

do położenia I (oraz zakręcić, jeśli posiadają Państwo model z zakręcaną koronką). W celu ustawienia 

strefy czasowej dla czasu GMT, wyciągnąć koronkę do położenia II

i obrócić ją do przodu, w celu ustawienia żądanej godziny.

Szybka korekta ustawienia daty

Wyciągnąć koronkę do położenia II i obrócić ją do przodu, aż do pokazania się żądanej daty (w przypad-

ku modelu GMT należy obrócić ją do tyłu). Wcisnąć koronkę do położenia I. Upewnić się, czy data zmie-

nia się o północy, a nie w południe. 

Uwaga: nie należy zmieniać ustawień daty ani dnia tygodnia między godziną 20.00 a 2.00, ponieważ 

może to spowodować uszkodzenie mechanizmu.

* zależnie od modelu



Zegarek automatyczny 

Zegarki automatyczne wykorzystują energię kinetyczną wahnika napędzanego naturalnymi ruchami 

nadgarstka. Tak odbywa się nakręcanie zegarka. Zależnie od modelu, zapas energii umożliwia działanie 

zegarka przez około 40 godzin. Gdy zegarek zatrzyma się (np. jeżeli nie był noszony przez dłuższy 

czas lub w przypadku ograniczonej aktywności), należy nakręcić go ręcznie po ustawieniu koronki w 

położeniu I. 

Uwaga: na precyzyjne działanie zegarka ma wpływ sposób jego noszenia. 

Funkcja wskazywania faz księżyca

Fazy księżyca wskazywane są za pomocą obrotowego dysku, który jest widoczny przez otwór w tarczy 

zegarka. Wskazuje on, w jakiej fazie znajduje się księżyc: w pierwszej kwadrze, w pełni, w ostatniej 

kwadrze bądź w nowiu. 

Funkcja GMT 

Funkcja GMT (czas Greenwich) umożliwia jednoczesne pokazanie czasu w dwóch stre-

fach czasowych: czas w pierwszej strefie jest pokazywany przez dwie główne wskazówki 

zegarka. Czas w drugiej strefie pokazuje specjalna wskazówka. Lunetę można obrócić, aby ustawić 

miasto drugiej strefy czasowej w południe. 

Funkcja stopera 

Funkcja stopera służy do odmierzania krótkich odcinków czasu, od 1/10 sekundy do 30 minut. Pomiar 

czasu odbywa się zawsze przy koronce ustawionej w położeniu I. 

Przycisk A: start — stop, odczyt czasu, który upłynął 

Przycisk B: wyzerowanie wskazówek stopera



INSTRUKCJA: I – GUCCI

Wskazania i funkcje:

1.    Czas na świecie: godzina

2.    Czas na świecie: minuty

3.    Data

4.    Dzień tygodnia

5.    Czas lokalny: minuty

6.    Czas lokalny: godzina

7.    Wskaźnik DTS dla czasu lokalnego

8.    Wskaźnik włączonego alarmu dla czasu lokalnego

9.    Wskaźnik 12/24-godzinny dla czasu lokalnego

10.  Wskaźnik czasu lokalnego

11.  Kod miasta dla czasu na świecie

12.  Wskaźnik DTS dla czasu na świecie

13.  Wskaźnik 12/24-godzinny dla czasu na świecie

Przyciski:

A. Wybór opcji wyświetlania

Umożliwia ustawienie różnych funkcji czasu i daty

B. Podświetlenie/ Ustawienia alarmu

Umożliwia potwierdzenie wprowadzonych ustawień



Ustawienia podstawowe: I – Gucci

W celu wykonania ustawienia, przytrzymać wciśnięty przycisk A przez co najmniej dwie sekundy, aby 

ustawić sekwencję. Wcisnąć przycisk B, aby przejść do następnej sekwencji. Przesuwać kody miast 

dla czasu na świecie, wciskając przycisk A. Wcisnąć przycisk B w celu potwierdzenia i kontynuować 

wprowadzenie następujących ustawień: DTS: czasu na świecie, miasto i wskaźnik DTS czasu lokalnego, 

godzina, minuty, sekundy, rok, miesiąc, dzień tygodnia i wskaźnik trybu 12/24-godzinnego.

Należy pamiętać, że ustawienia stref czasowych są prawidłowe w momencie produkcji, jednak niektóre 

kraje mogą później zmienić swoją strefę czasową. 

Wszystkie informacje dostępne są także na stronie: www.trufey-timepieces.com

SERWIS ZEGARMISTRZOWSKI

Zapraszamy do skorzystania z usług Trufey Watch Service - jedynego w Polsce autoryzowanego 

serwisu zegarków marki Gucci.

TRUFEY Watch Service

ul. Radzikowskiego 92

31-315 Kraków, Polska

e-mail: serwis@trufey.pl

tel.: (+48) 603 882 663
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Gucci offers a 2 year international warranty for its timepieces, valid from the date of 
purchase. The warranty is only valid if the warranty certificate has been duly completed 
by the dealer upon purchase. The warranty covers any fault arising from defective parts 
or a manufacturing defect. It does not under any circumstances cover battery changes, 
damage or faults caused by an accident, inappropriate use or negligence, or damage 
caused by normal wear of the watch or one of its components.

Care and maintenance
For any maintenance or repair operation, your Gucci watch must only be entrusted to one 
of our stores, an approved agent or be sent to the nearest service center.
You are advised to clean your watch regularly with a soft cloth.
Avoid leaving it in places exposed to great temperature or humidity variations, 
sunshine or intense magnetic fields.
We recommend having your watch's water resistance tested by a Gucci service 
center once a year or after an impact.

Diamond quality
The diamonds used on our products are from legitimate sources, as per "the Convention 
of the International Labour Organization".

WARRANTY AND MAINTENANCE GUIDE

Protecting the environment
Spent watch batteries and components must not be disposed of in the 
rubbish bin, but be recycled properly, in accordance with current 
national laws.
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DISPLAY AND FUNCTIONS

General

I-Gucci 
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INSTRUCTIONS: GENERAL

Display and functions
1 Seconds hand *
2 Minute hand
3 Hour hand
4  Date *
5  Central seconds hand
6  30 minute counter
7 1/10 second counter
8 Moon phase
9 Second time zone hand

* depending on model

Crown and push-buttons 
I Manual movement winding *
II Date correction (and time zone for GMT)
III Time setting

A Push-button *
B Push-button *

Setting the time (and time zone for GMT)
Pull out the crown to position III, and turn it clockwise or anti-clockwise to the desired 
time.
On certain models with seconds hands, if the crown is pulled out to position III, the 
seconds hand will stop. Once the time is synchronized, push the crown back into 
position I (and retighten it if you have a model with a screwed crown).
To set the time zone for GMT, pull out the crown to position II and turn it clockwise to 
the desired time.

Quick date correction
Pull out the crown to position II and turn it clockwise until the desired date is displayed 
(for GMT model, turn it anti-clockwise). Push the crown back into position I.
Make sure that the date changes at midnight, and not at midday. 
NB: do not correct the date or day between 8 p.m. and 2 a.m. because this may 
damage the movement.
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Automatic watch
Automatic watches draw their energy from an oscillating weight activated by the natural 
movements of your wrist. This winds the watch. Depending on the model, the power 
reserve is around 40 hours. If the watch has stopped (e.g. if it has not been worn for 
a long time or in case of limited activity), it must be wound manually with the crown 
in position I.
Note: the accuracy of the time is influenced by how the watch is worn.

Moon phase function 
The moon phases are displayed by a rotating disk which can be seen through an aperture 
on the dial. It indicates whether the moon in the sky above is waxing, full, waning, or new.

GMT function
The GMT (Greenwich Mean Time) function enables two time zones to be displayed 
simultaneously: the first time zone is shown by the two main hands of the watch.  
The second time zone is shown by a specific hand. The bezel can be turned to set the 
city of the second time zone at noon.

Chronograph function
The chronograph function is used for measuring a short time period from 1/10 second up 
to 30 minutes. Timing is always carried out with the crown in position I.
Push-button A: start - stop, read elapsed time
Push-button B: reset chronograph hands
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Basic setting: I-Gucci
To make any setting, hold down the push-button A for at least two seconds to set a 
sequence. Press push-button B to proceed to the next sequence.

Scroll through the world time city codes by pressing push-button A. 
Press push-button B to validate and continue setting with world time DST, local city and 
local time DST indicator, hour, minute, seconds, year, month, day and 12/24 hour indicator.

Please note that the time zones are correct at the time of production, but that some 
countries may change their time zone subsequently.

INSTRUCTIONS: I -GUCCI

Display and functions
1 World time: hour
2 World time: minute 
3 Date 
4 Day of the week
5 Local time: minute
6 Local time: hour
7 DST indicator for local time 
8 Alarm activated indicator for local time 
9 12/24 hour indicator for local time
10 Local time indicator
11 City code for world time
12 DST indicator for world time
13 12/24 hour indicator for world time

Push-buttons
A Select display options 
 Set the various time and date functions

B Backlighting/Set alarm
 Validate settings made


