ELEGANTNÉ PÁNSKE HODINKY JEAN SILVER - RAPID

NÁVOD

Vážený zákazník,
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu - elegantných pánskych hodiniek Jean Silver Rapid.
Pánske hodinky Jean Silver premium sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú odolné voči nárazu.
Majú odvážny vzhľad a kvalitné spracovanie pre mužov so štýlom. Sme si istí, že s našim
produktom budete veľmi spokojní. Užívajte si svoje nové hodinky!

VLASTNOSTI:
• Farba hodiniek: kovové striebro
• Materiál hodiniek: nehrdzavejúca oceľ
• Materiál remienka: kov
• Mechanizmus: automatický, automatické naťahovanie
• Priemer hodiniek: 4,6 cm
• Hrúbka hodiniek: 1 cm;
• Hrúbka remienka: 2,2 cm
• Dĺžka remienka: 22 cm
• Typ remienka: nastaviteľná veľkosť
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ČISTITE SVOJE HODINKY ČO NAJČASTEJŠIE
Vezmite mäkkú handričku alebo handričku na leštenie z mikro-vlákien a utrite remienok a puzdro
pre odstránenie nečistôt alebo prachu. Nikdy nepoužívajte mydlo a vodu. Molekuly v mydle môžu
vniknúť do skutočne malých priestorov a vôbec tým vašim hodinkám nepomôžu.
VYHNITE SA MAGNETOM
Umiestnenie hodiniek v blízkosti magnetu môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku hodiniek.
HODINKY NIE SÚ ODOLNÉ VOČI VODE
Hodinky nie sú odolné voči vode, stále však dokážu zvládnuť malé postriekanie vodou, ale je
najlepšie sa tomu vyhnúť.
NENAŤAHUJTE HODINKY NA ZÁPÄSTÍ
Keď sa dostávate ku korunke, zatiaľ čo hodinky sú na zápästí, väčšina ľudí ohne mechanizmus
hodiniek nahor. To vytvára tlak na hriadeli a ten sa môže ohnúť alebo zlomiť. Naťahovanie hodiniek,
zatiaľ čo sú na ruke, namáha mechanizmus v hodinkách, kvôli uhlu ruky a hriadeľa.
UDRŽUJTE SVOJE HODINKY V KRABICI PRE SKLADOVANIE
Keď hodinky nemáte na sebe, je najlepšie ich uchovávať v krabici, s ktorou boli dodané. Položením
hodiniek na hranu alebo na kryt vždy existuje možnosť, že sa hodinky poškrabú. Krabička hodiniek je
vyrobená tak, aby udržala hodinky v bezpečí a ponúka ochranu pre hodinky.
VYHNITE SA DLHŠIEMU VYSTAVENIU SLNEČNÉMU ŽIARENIU
Slnečné svetlo môže vyblednúť farbu na hodinkách. Najlepšie tomu zabránite neumiestňovaním
hodiniek na priame slnečné žiarenie.
ZABRÁŇTE KONTAKTU S CHEMIKÁLIAMI
Čistiace prostriedky, oleje, kolínska voda a parfumy nie sú dobré pre vaše hodinky. Pri striekaní
parfumu alebo kolínskej vody nechajte miesto pred umiestnením hodiniek na zápästie úplne
vyschnúť. Vaše hodinky by mali byť poslednou vecou, ktorú si obliekate, keď sa pripravujete (pred
kabátom). Pri čistení hodiniek nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Jednoduchšie je lepšie.
NIKDY NEOTVÁRAJTE HODINKY SAMI
Nechajte to na hodinára. Otvorenie hodiniek ich môže vystaviť prachu, nečistotám a iným časticiam,
ktoré sa môžu dostať do pohybového mechanizmu, takže je najlepšie nechať to na profesionálovi.
PREČÍTAJTE SI PRÍRUČKU K HODINKÁM

AKO NASTAVIŤ HODINKY
Mechanické hodinky, poháňané samonaťahovaním (bez potreby batérie).
Automatické hodinky sa naťahujú samé, keď ich nosíte. Avšak, budete ich musieť spustiť znova sami, ak ste ich
chvíľu nenosili. Automatický pohyb stratí naťahovanie, ak sa nenosia pravidelne.
1. Odstráňte hodinky zo zápästia.
Nenoste hodinky, keď ich nastavujete. Ak necháte svoje hodinky na sebe, riskujete naťahovanie hodiniek v
nepríjemnom uhle, poškodenie vnútorných komponentov a potenciálne uvoľnenie korunky. Hodinky dajte dolu
zo zápästia, aby ste ich správne natiahli. Je dôležité, aby ste pri manipulácii s hriadeľom hodiniek boli opatrní.
Hriadeľ je spojený s niekoľkými dôležitými mechanizmami vo vnútri hodiniek, ktoré nechcete zlomiť.
2. Naštartujte hodinky potrasením.
Automatický pohyb je podobný manuálnemu pohybu hodiniek, okrem toho, že je poháňaný rotorom, ktorý
udržuje energiu hodiniek. Ak chcete naštartovať svoje hodinky, alebo ak je to už dávno, čo ste nosili svoje
mechanické hodinky, budete ich musieť ľahko hojdať po niekoľko sekúnd.
3. Nastavte čas.
Vytiahnite korunku a jemne ju otočte v smere hodinových ručičiek (otočením smerom nadol), kým nenastavíte

správny čas. Ak prekročíte požadovaný čas, neotáčajte korunu proti smeru hodinových ručičiek (otáčanie
nahor), aby ste sa vrátili späť. Otáčanie korunky proti smeru hodinových ručičiek zaťaží a poškodí pohyb
hodiniek. Namiesto toho budete musieť pokračovať v naťahovaní v smere hodinových ručičiek, kým sa znova
nevrátite do správneho času.
7. Zatlačte korunku späť.
Zatlačte korunku späť do svojej "nulovej" polohy v blízkosti základne hodiniek. Potom zatiahnite korunku
smerom dole, aby sa zabezpečilo, že je pod tlakom a vodotesná.
Varovanie: Hodinky pracujú pomocou chvenia, to znamená, že ich musíte pravidelne nosiť, aby sa nezastavili.
Ak ich nenosíte dlhšie ako 24 hodín, hodinky sa zastavia a začnú opäť pracovať hneď, ako ich potrasiete.
Pripomienka:
1. Pred nosením odstráňte všetky fólie.
2. Hodinky udržujte mimo pôsobenia magnetu, aby sa zabránilo tomu, že hodinky prestanú pracovať.
3. Pred každým používaním hodinky natiahnite.
Je zlé nechať mechanické hodinky zastaviť sa?
Nie je zlé nechať automatické hodinky zastaviť sa. Je úplne bezpečné, ak sa automatické hodinky zastavia - to
znamená, že pohyb už nefunguje, pretože hlavná pružinka je úplne rozvinutá. Pred budúcim nosením ich len
znova opäť natiahnite a všetko bude v poriadku.

