Návod na obsluhu a záruka

Ďakujeme za Váš nákup

Mechanický strojček:
Automatický strojček - Hodinky uvediete do pohybu krátkym nosením na ruke. Ak sa sekundová ručička hýbe,
môžete nastaviť čas a dátum a hodinky môžete používať.
Manuálne natiahnutie – Vytiahnite korunku, nastavte čas a korunku zatlačte späť. Následne otáčajte korunkou
do protismeru nastavenia času.
POZOR, aby ste hodinky nepoškodili. Ak cítite pri otáčaní spätný tlak, tak hodinky sú už natiahnuté!

Nastavenie dátumu:
POZOR, nenastavuje dátum medzi polnocou a 3. hodinou po polnoci ani keď sa dátum práve preklápa!!! –
všímajte si fázu dňa.
V prípade korunky s dvomi polohami vytiahnite korunku a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek až kým
nastavíte správny dátum. Po nastavení zatlačte korunku späť
V prípade korunky s tromi polohami vytiahnite korunku do prvej polohy a otáčajte ňou v smere/ protismere
pohybu hodinových ručičiek.

Baterkový strojček (QUARZT):
Ak batéria nie je vybitá, tak čas nastavujeme bežným vytiahnutím korunky a otáčaním v smere hodinových
ručičiek.
V prípade, že hodinky obsahujú nejakú komplikáciu (dátum, zobrazenie dňa atď.) postupujeme v práci
s korunkou ako pri mechanických hodinkách.
O výmenu batérie požiadajte hodinárstvo alebo servis. Batériu je po jej vybití potrebné vymeniť čo najskôr, aby
sa predišlo poškodeniu strojčeka. Baterku v žiadnom prípade nenabíjajte, nevystavujte ohňu a držte ju mimo
dosahu detí.

Korunka
Všeobecne sa korunkou nastavuje čas prípadne dátum, deň a iné. Korunka môže byť skrutkovacia alebo
vyťahovacia.
Skrutkovaciu korunku ovládame v smere alebo proti smere nastavenia času. Ak už korunku nepoužívame,
jemne ju zatlačte a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nie je pevne zaskrutkovaná.
POZOR, skrutkovacia korunka je veľmi jemná. Pracujte s ňou opatrne a držte sa nasledovných bodov:
•
•

Korunka musí sedieť v závite, netlačte a ani ju neskrutkujte na silu, aby ste nepoškodili jej závit.
NIKDY s korunkou nemanipulujte vo vode, ani keď sú mokré. Nevchádzajte do vody ak korunka
nesedí presne v závite.

Vodeodolnosť:
Ak sú hodinky na zadnej strane alebo v popise produktu označené ako vodeodolné, tak je možné ich vystaviť
kontaktu s vodou.
Pred použitím vo vode skontrolujte vonkajší stav hodiniek, či nie sú poškodené a či je korunka zatlačená,
prípadne ak je skrutkovacia, tak či je zaskrutkovaná.
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Je dôležité brať do úvahy fakt, že čím viac sú hodinky v kontakte s vodou, tým sa ich
vodeodolnosť znižuje a hodinky je potrebné častejšie servisovať.
Po každom pobyte vo vode je potrebné hodinky dôkladne osušiť a po kontakte so slanou vodou aj opláchnuť
v sladkej vode a osušiť.
Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám prostredia a teplôt napr. použitie v saune, termálnych
kúpaliskách a pod. a to ani pri najvyššej vodeodolnosti!
30M/3 bar/3 ATM
50 M/5 bar/ 5 ATM
100 M/10 bar/ 10
ATM
200 M/ 20 bar/ 20
ATM
500 M/ 50 bar / 50
ATM

odolné voči postriekaniu vodou, umývanie rúk dážď... V ŽIADNOM PRÍPADE NIE SÚ
VHODNÉ NA PLÁVANIE ANI POTÁPANIE!
vhodné na krátky pobyt vo vode, kúpanie, sprchovanie. V ŽIADNOM PRÍPADE NIE
SÚ VHODNÉ NA PLÁVANIE ANI POTÁPANIE!
vhodné na plávanie, vodné športy...
potápačské hodinky; vhodné na plávanie, potápanie, vydržia veľký tlak
profi potápačské hodinky, častokrát s héliovým ventilom, ktorý slúži na
vyrovnávanie tlaku v hodinkách

Remienok:
Chráňte kožené a textilné remienky pred chemikáliami, parfumami, kozmetikou a pod. Ak prišli do kontaktu
s cudzou látkou, je dobré kvôli predlženiu ich životnosti opláchnuť ich a nechať usušiť.
Rovnako je prospešné ich občas, najmä v letných mesiacoch, opláchnuť od potu.

Záruka:
Ďakujeme, že ste si zakúpili hodinky v našom internetovom obchode.
Doba na uplatnenie práva vady na uvedený tovar je 24 mesiacov od dátumu jeho zakúpenia, alebo individuálne
podľa záručných podmienok poskytnutých predajcom.
Toto právo sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby
a neobmedzuje práva spotrebiteľov v prípade rozporu tovaru so zmluvou.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia:
1. Vzniknuté po uplynutí záručnej doby 24 mesiacov od dátumu ich nákupu.
2. Vzniknuté v dôsledku nehody, náhodnej udalosti, nesprávnej manipulácie, vlastného
zásahu.
3. Bežné opotrebenie sklíčka, remienka, púzdra a vonkajšieho povrchu hodiniek.
4. Záruka sa nevzťahuje na činnosť poskytovanú kupujúcim, v rámci bežného spôsobu
používania (nastavenie, údržba a čistenie)
5. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté výsledkom straty informácii zhromaždených
v pamäti hodiniek.
6. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VÝMENU BATÉRIE.
Hodinky je potrebné chrániť pred prachom, špinou, vysokou vlhkosťou, priamym slnkom,
mrazom a náhlymi zmenami teploty.
Viac informácii nájdete na stránke hodinkyADAM.sk
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