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FUNKCE
1 | Vteřinová ručička
2| Minutová ručička
3| Hodinová ručička
4| Datum
5| Šroubovací korunka
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Úvodní informace
Po vyjmutí hodinek z krabičky odlepte z řemínku ochrannou fólii a odejměte bílou pojistku, která
na pravé straně pouzdra zajišťuje šroubovací korunku. Po úplném zacvaknutí korunky do polohy 0
poté hodinky uvedete do pohybu. Hodinky s quartzovým mechanismem jsou napájeny baterií.
Naše hodinky jsou touto baterií již vybaveny, a tak jsou připraveny k okamžitému používání.
V případě, že hodinky nehodláte několik týdnů nosit, doporučujeme vždy vysunout šroubovací
korunku do polohy 2, čímž prodloužíte výdrž baterie.

Nastavení data
Datum lze změnit uvedením šroubovací korunky do polohy 1 a jejím otáčením směrem nahoru,
dokud se nezobrazí Vámi požadované datum. Je nutno mít na paměti, že datumovka obsahuje
31 číslic. Proto, pokud má měsíc pouze 30 dní, je vždy 1. den následujícího měsíce nezbytné změnit
datum manuálně.

Nastavení času
Čas je možné nastavit povytáhnutím šroubovací korunky do polohy 2 a jejím následným otáčením
do té doby, než se zobrazí Vámi požadovaná hodina a minuta.

Zapínání
Díky adaptabilnímu řemínku není nutné řemínek jakkoli zkracovat, a tak jsou hodinky vhodné
pro okamžité použití. Řemínek obsahuje 15 drážek, díky kterým je jeho délka variabilně
nastavitelná. Pro nastavení konkrétní délky umístěte pojízdnou sponu do takové drážky,
která vyhovuje Vašim potřebám.
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Samotné zapnutí hodinek spočívá ve třech krocích. Háček na konci řemínku zahákněte za tenké
žebírko na druhé straně. Poté zacvakněte záklopku s logem diamantu. Nakonec přes ni zacvakněte
ještě malou pojistku, která zaručuje, že se během nošení hodinky z ruky neodepnou.

Voděodolnost
Hodinky byly sestrojeny tak, aby odolaly tlaku až do 3 ATM. Absolutní vodotěsnost hodinek však
nemůže být zaručena vždy. Může být narušena například stárnutím těsnění či mechanickým
poškozením hodinek.

Péče a údržba
Teplota
Vyvarujte se vystavování hodinek náhlým změnám teplot (např. expozice na slunci a následné
ponoření do studené vody) stejně tak jako extrémním teplotám (nad 60 °C nebo pod 0 °C).
Takovéto šoky mohou způsobit poškození hodinek.
Škodlivé látky
Zamezte přímému styku hodinek s rozpouštědly, čisticími prostředky, parfémy, kosmetickými
výrobky či jinými obdobnými látkami, které mohou způsobit nevratné poškození řemínku, pouzdra
či těsnění hodinek.
Čištění
Doporučujeme hodinky pravidelně čistit. K čištění používejte měkký hadřík a vlažnou mýdlovou
vodu. Pokud přišly hodinky do kontaktu se slanou vodou, opláchněte je čistou vodou a nechte zcela
uschnout.
Sběr a likvidace
Hodinky by na základě legislativních předpisů EU neměly být likvidovány s komunálním odpadem.
Po uplynutí životnosti odevzdejte hodinky do autorizovaných sběrných míst. Dodržováním tohoto
postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace látek obsažených
v baterii hodinek napomáhá k zachování přírodních zdrojů.
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