ЕЛЕГАНТЕН МЪЖКИ ЧАСОВНИК JEAN SILVER - RAPID

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт - елегантен мъжки часовник Jean Silver
Rapid.
Луксозният мъжки часовник Jean Silver е изработен от неръждаема стомана и е
удароустойчив. Той има отличаващ се външен вид и качествена изработка за мъже със стил.
Сигурни сме, че ще бъдете много доволни от нашия продукт. Насладете се на носенето на
Вашия нов часовник!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Цвят на часовника: Сребърен металик
• Материал на часовника: неръждаема стомана
• Материал на каишката: метал
• Механизъм: Автоматичен, автоматично навиване
• Диаметър на часовника: 4,6 cm
• Дебелина на часовника: 1 cm;
• Дебелина на каишката: 2,2 cm
• Дължина на каишката: 22 cm
• Тип каишка: регулируема по размер
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ПОЧИСТВАЙТЕ ЧАСОВНИКА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЧЕСТО
Вземете мека кърпа или кърпа от микрофибър и избършете каишката и корпуса на часовника,
за да премахнете мръсотията или праха. Никога не използвайте сапун и вода. Молекулите на
сапуна могат да проникнат в много малки пространства и в никакъв случай не са от полза за
часовника Ви.
ИЗБЯГВАЙТЕ МАГНИТИ
Поставянето на часовника близо до магнит може да повлияе неблагоприятно на работата на
часовника.
ЧАСОВНИКЪТ НЕ Е ВОДОУСТОЙЧИВ
Часовникът не е водоустойчив, той може да понесе малки водни пръски, но най-добре е да
избягвате това
НЕ НАВИВАЙТЕ ЧАСОВНИКА НА КИТКАТА СИ
При докосване на коронката на часовника, когато часовникът е на китката, повечето хора
наклоняват коронката нагоре. Това създава натиск върху оста и може да я огъне или да я
счупи. Навиването на часовник, поставен на ръката, натоварва неговата механика поради
ъгъла на наклона на ръката и оста.
СЪХРАНЯВАЙТЕ ЧАСОВНИКА В КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Когато не носите часовника си, най-добре е да го държите в кутията, в която е доставен.
Поставяйки часовника отстрани или на кристала, винаги има възможност часовникът да се
надраска. Кутията на часовника е направена за безопасното му съхранение и го защитава.
ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА
От слънчевата светлина цветът на часовника може да избледнее. Най-добре е часовникът да
не се излага на пряка слънчева светлина.
ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ С ХИМИКАЛИ
Почистващи препарати, масла, одеколони и парфюми не са добри за Вашия часовник. Когато
пръскате парфюм или одеколон, го оставете да изсъхне напълно, преди да поставите
часовника на китката си. Вашият часовник трябва да бъде последното нещо, което поставяте,
когато се обличате (преди Вашето яке). Когато почиствате часовника, не използвайте силни
почистващи препарати. По-простите неща са по-добри.
НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ ЧАСОВНИКА САМИ
Оставете това на часовникаря. Отварянето на часовника може да го изложи на прах, мръсотия
и други частици, които могат да влязат в механизма, така че е по-добре да го оставите на
преценка на професионалист.
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЧАСОВНИКА

КАК ДА НАСТРОИТЕ ЧАСОВНИКА
Механичен часовник, задвижван чрез самонавиване (няма нужда от батерия).
Автоматичните часовници се навиват, докато ги носите. Обаче е необходимо Вие да го пуснете отново,
когато не е бил носен за известно време. Автоматичният механизъм ще загуби навиването, ако не се
носи редовно.
1. Свалете часовника от ръката си.
Не носете часовника, докато го настройвате. Ако оставите часовника на ръката си, рискувате да
извършите навиването под неудобен ъгъл и по този начин да повредите вътрешните компоненти и
потенциално да разхлабите коронката на часовника. Свалете часовника от китката си, за да осъществите

правилно навиването. Важно е да внимавате, когато боравите с оста на часовника. Оста е свързана с
няколко важни механизми вътре във Вашия часовник, които не искате да счупите.
2. (Ре)стартирайте Вашия часовник, като го разклатите.
Автоматичното задвижване е подобно на това на часовник с ръчен механизъм, с изключение на това, че
се захранва от ротор, който поддържа енергията на часовника. За да стартирате часовника, или ако
отдавна не сте носили Вашия механичен часовник, ще трябва да го разклатите леко за няколко секунди.
3. Настройте времето.
Издърпайте коронката и внимателно я завъртете по посока на часовниковата стрелка (въртете бутона
надолу), докато не настроите правилното време. Ако сте пропуснали точното време, не завъртайте
коронката на часовника обратно на часовниковата стрелка (въртене нагоре), за да се върнете назад.
Завъртането на коронката на часовника обратно на часовниковата стрелка ще доведе до напъване и
повреда на часовниковия механизъм. Вместо това трябва да продължите да навивате по посока на
часовниковата стрелка, докато не достигнете отново точното време.
7. Натиснете коронката навътре.
Върнете коронката на часовника в "нулева" позиция близо до основата на часовника. След това завийте
коронката, за да сте сигурни, че е херметична и водоустойчива.
Предупреждение: Часовникът работи при движение, което означава, че трябва да го носите редовно,
за да не спира. Ако не го носите повече от 24 часа, часовникът ще спре и ще започне да работи отново
след като го разклатите.
Напомняне:
1. Моля, свалете всички предпазни фолиота преди да го носите.
2. Моля, дръжте часовника далеч от магнити, за да избегнете спирането на часовника.
3. Моля, навийте часовника преди всяка употреба.
Лошо ли е да оставим механичния часовник да спре?
Не е лошо да оставите автоматичния си часовник да спре. Няма никаква опасност за автоматичните
часовници при спиране –това означава просто, че механизмът не работи, защото основната пружина е
напълно развита. Просто го навийте отново следващия път, когато искате да го носите, и всичко ще е
наред.

