ELEGANTNÍ PÁNSKÉ HODINKY JEAN SILVER – RAPID

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení našeho produktu – elegantních pánských hodinek Jean Silver Rapid.
Prémiové pánské hodinky Jean Silver jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou odolné vůči nárazům.
Mají odvážný vzhled a kvalitní zpracování a jsou určeny pro muže se stylem. Jsme si jisti, že budete
s naším produktem velmi spokojeni. Užijte si nošení svých nových hodinek!

VLASTNOSTI:
* Barva hodinek: kovově stříbrná
* Materiál hodinek: nerezová ocel
* Materiál pásku: kov
* Mechanismus: automatický, automatické natahování
* Průměr ciferníku: 4,6 cm
* Tloušťka hodinek: 1 cm;
* Tloušťka pásku: 2,2 cm
* Délka pásku: 22 cm
• Typ pásku: nastavitelná velikost
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HODINKY ČISTĚTE CO NEJČASTĚJI
Vezměte měkký hadřík nebo leštící hadřík z mikrovlákna a otřete pásek a pouzdro pro odstranění
nečistot a prachu. Nikdy nepoužívejte mýdlo a vodu. Molekuly mýdla se mohou dostat do opravdu
malých prostor a vašim hodinkám to může uškodit.
VYHÝBEJTE SE MAGNETŮM
Umístění hodinek do blízkosti magnetu může nepříznivě ovlivnit jejich fungování.
HODINKY NEJSOU VODĚODOLNÉ
Hodinky nejsou voděodolné, zvládnou malé kapky vody, ale je nejlepší se vodě vyhnout
NENATAHUJTE HODINKY NA ZÁPĚSTÍ
Když se dostanete k natahovací korunce, zatímco máte hodinky na zápěstí, většina lidí nakloní
stranu hodinek s korunkou nahoru. To vytvoří tlak na osičku a může dojít k jejímu ohnutí nebo
zlomení. Natahování hodinek, zatímco jsou připevněny na ruce, namáhá mechaniku hodinek kvůli
úhlu vaší ruky a osičky.
HODINKY SKLADUJTE V KRABIČCE
Pokud hodinky nenosíte, je nejlepší je nechat uložené v krabičce, ve které přišly. Položením hodinek
na stranu nebo na sklíčko může dojít k jejich poškrábání. Krabička od hodinek je vyrobena tak, aby
udržela hodinky v bezpečí a poskytla jim ochranu.
VYVARUJTE SE DLOUHODOBÉMU VYSTAVENÍ SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ
Sluneční záření může způsobit vyblednutí barvy vašich hodinek. Nejlépe zabraňte tomu, aby byly
vaše hodinky umístěny na přímém slunečním světle.
VYVARUJTE SE KONTAKTU S CHEMIKÁLIEMI
Čisticí prostředky, oleje, kolínská a parfémy nejsou pro vaše hodinky dobré. Při nastříkání parfému
nebo kolínské nechte hodinky před umístěním na zápěstí zcela oschnout. Vaše hodinky by měly být
tou poslední věcí, kterou si na sebe berete, když se oblékáte (s výjimkou bundy). Při čištění hodinek
nepoužívejte silné čisticí prostředky. Obyčejné prostředky jsou lepší.
NIKDY NEOTVÍREJTE HODINKY SAMI
Nechte to na hodináři. Otevřením hodinek je může vystavit prachu, špíně a dalším částicím, které se
mohou dostat do pohybového mechanismu. Je tedy lepší toto nechat na odborníkovi.
PŘEČTĚTE SI PŘÍRUČKU K HODINKÁM

JAK VAŠE HODINKY NASTAVIT
Mechanické hodinky, poháněné samonatahovacím mechanismem (není třeba baterie).
Hodinky se natahují automaticky při nošení. Nicméně je budete muset manuálně znovu natáhnout, pokud je
nějakou dobu nebudete nosit. Automatický pohyb ztrácí natažení, pokud nejsou hodinky nošené pravidelně.
1. Sundejte hodinky ze zápěstí.
Při nastavování hodinek je nemějte na sobě. Pokud budete mít hodinky na zápěstí, riskujete natažení hodinek z
nepřirozeného úhlu, a tím může dojít k poškození vnitřních součástí a potenciálně i k uvolnění natahovací
korunky. Pro správné natažení hodinek je sundejte ze zápěstí. Je důležité, abyste při manipulaci s osičkou
hodinek byli opatrní. Osička je připojena k několika důležitým mechanismům uvnitř vašich hodinek, které
nechcete rozbít.
2. Restartujte svoje hodinky tak, že s nimi zatřepete.
Automatický pohyb je podobný hodinkám s manuálním pohybem, až na to, že je poháněn rotorem, který
udržuje energii hodinek. Chcete-li hodinky zapnout nebo je to již dlouho, co jste své mechanické hodinky nosili,
budete je muset na pár sekund lehce pohoupat.

3. Nastavte čas.
Vytáhněte natahovací korunku a jemně jí otáčejte po směru hodinových ručiček (posunujte tlačítko dolů), až
nastavíte správný čas. Pokud jste požadovaný čas překročili, netočte korunkou proti směru hodinových ručiček
(točením nahoru), abyste se vrátili. Otáčením korunky proti směru hodinových ručiček dojde k poškození
hodinového strojku. Místo toho budete muset pokračovat v natáčení po směru hodinových ručiček, dokud se
znovu nedostanete na správný čas.
7. Zatlačte korunku zpátky.
Stiskněte korunku zpět do své „nulové“ pozice u základny hodinek. Poté korunku zašroubujte, aby byla pod
tlakem a vodotěsná.
Varování: Hodinky fungují na vibracích, to znamená, že je musíte nosit pravidelně, aby nedošlo k jejich
zastavení. Pokud je nenosíte déle než 24 hodin, hodinky se zastaví a začnou znovu fungovat, jakmile s nimi
zatřepete.
Připomenutí:
1. Před nošením odstraňte všechny fólie.
2. Držte prosím hodinky dál od magnetu, aby se zabránilo tomu, že přestanou fungovat.
3. Natáhněte prosím hodinky před každým použitím.
Je špatně nechat mechanické hodinky zastavit?
Není špatně nechat vaše automatické hodinky zastavit. Automatické hodinky jsou naprosto bezpečné, když se
zastaví. To znamená, že pohyb již neprobíhá, protože je hnací síla zcela odvinuta. Až budete chtít hodinky příště
nosit, stačí je natáhnout a můžete jít.

