Quartz PRECIDRIVE
MOON PHASE
Návod na používanie
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Zobrazenie a funkcie






Zobrazovanie fázy Mesiaca
Hodinová ručička
Minútová ručička
Sekundová ručička
Ukazovateľ dátumu



Korunka s 3 polohami:
I Pokojová poloha (zaskrutkovaná*, nevytiahnutá)
II Poloha na nastavenie dátumu (odskrutkovaná*, vytiahnutá do polovice)
III Poloha na nastavenie času (odskrutkovaná*, úplne vytiahnutá)

IA IB
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* Modely so skrutkovacou korunkou:
IA Počiatočná poloha (zaskrutkovaná, nevytiahnutá)
IB Neutrálna poloha (odskrutkovaná, nevytiahnutá)
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Blahoželanie
Blahoželáme vám, že ste si vybrali hodinky značky CERTINA®, ktorá je jednou z najznámejších švajčiarskych značiek na svete. Veľmi starostlivo vyrobené hodinky s použitím vysokokvalitných
materiálov a komponentov sú chránené proti nárazom, výkyvom teplôt, vode a prachu, a navyše obsahujú koncepciu DS (Double Security – dvojitá bezpečnosť).
Tento návod na používanie sa vťahuje na quartzové hodinky CERTINA® vybavené mechanizmom PRECIDRIVE F05.441. Informácie o nastavovaní a používaní vašich hodiniek PRECIDRIVE
nájdete v pokynoch uvedených nižšie.
Odporúčame pozorne dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode na používanie, aby vaše hodinky pracovali dokonale a presne počas mnohých rokov.
Koncepcia DS (double sécurité – dvojitá ochrana) znamená:
– mimoriadnu odolnosť proti nárazom,
– mimoriadne odolné zafírové sklo,
– jedno tesnenie na korunke a jedno tesnenie na hriadelíku, ktoré zaručujú vodotesnosť hodiniek aj pri vytiahnutej korunke,
– zosilnené dno puzdra hodiniek.

Nastavenia
Modely so skrutkovacou korunkou
Kvôli ešte väčšej nepriepustnosti sú niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou (6). Pred nastavovaním času alebo dátumu je nutné odskrutkovať korunku (6) do polohy IB, aby ju bolo
možné vytiahnuť do polohy II alebo III.
Dôležité: Po každej manipulácii bezpodmienečne znova zaskrutkujte korunku, aby sa zachovala vodotesnosť hodiniek. Neodporúčame manipulovať
korunkou (6) vo vode.
Nastavenie času
•
Vytiahnite korunku (6) do polohy III a otáčajte ju dopredu alebo dozadu, kým sa nezobrazí požadovaný čas.
•
Znova zatlačte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak máte model so skrutkovacou korunkou).
Nastavenie zobrazovania fázy Mesiaca
•
Vytiahnite korunku (6) do polohy II.
•
Otáčajte korunku (6) dozadu, aby ste nastavili zobrazenie fázy Mesiaca.
•
Znova zatlačte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak máte model so skrutkovacou korunkou).
Rýchla úprava dátumu
•
Vytiahnite korunku (6) do polohy II. Sekundová ručička (3) sa stále točí.
•
Otáčajte korunkou (6) dopredu, kým nedosiahnete želaný dátum.
•
Znova zatlačte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak máte model so zaskrutkovanou korunkou).
Tip na synchronizáciu hodiniek
Ak chcete synchronizovať sekundovú ručičku (3) s oficiálnym časovým signálom (rádio/TV/Internet), vytiahnite korunku (6) do polohy III. Sekundová ručička (3) sa zastaví. Pri zvukovom
signáli znova zatlačte korunku (6) do pokojovej polohy I.
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Technické informácie
Naťahovanie
Quartzové hodinky nevyžadujú naťahovanie.
PRECIDRIVE
Quartzové hodinky PRECIDRIVE značky CERTINA® sa môžu pochváliť nielen jedinečnou presnosťou quartzového strojčeka, ale aj schopnosťou kompenzácie kolísania teploty (teplotnou kompenzáciou)
a skutočnosťou, že nie sú citlivé na vlhkosť. To im umožňuje dosiahnuť presnosť okolo ±10 sekúnd za rok (za normálnych podmienok používania).
Funkcia E.O.L. - (End of Life)
Skokmi sekundovej ručičky po 4 sekundách vám vaše hodinky signalizujú, že životnosť batérie sa končí a musí sa čoskoro vymeniť.

Starostlivosť a údržba
Odporúčame hodinky (okrem koženého remienka) čistiť pravidelne mäkkou handričkou a vlažnou mydlovou vodou. Ak hodinky prišli do styku so slanou vodou, opláchnite ich čistou vodou
a nechajte úplne uschnúť.
Nepoužívajte hodinky na miestach vystavených silným zmenám teploty alebo vlhku, slnku, prípadne silnému magnetickému poľu.
Odporúčame hodinky nechať skontrolovať každé 3 až 4 roky u vášho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku CERTINA®. Aby ste mohli využívať kvalitný servis a aby vaša záruka nezanikla,
obráťte sa vždy na autorizovaného predajcu alebo zástupcu spoločnosti CERTINA®.
Ak nechcete používať hodinky niekoľko týždňov alebo mesiacov, pred ich odložením vytiahnite korunku do polohy III. Elektrické napájanie strojčeka sa tým preruší a životnosť batérie sa významne
predĺži.
Výmena batérie
Výdrž batérie hodiniek PRECIDRIVE značky CERTINA® je vo všeobecnosti dlhšia ako 2 roky nepretržitej prevádzky. Po skončení životnosti musí byť batéria bezodkladne vymenená autorizovaným
predajcom alebo zástupcom spoločnosti CERTINA®.
Typ batérie: gombíková batéria na báze oxidu striebra a zinku 1,55 V, č. 371, SR 920 SW.

Zber a spracovanie quartzových hodiniek na konci životnosti*
Tento symbol označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať autorizovanému zbernému miestu. Prispejete tým k ochrane životného
prostredia a ľudského zdravia. Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.
* platí v členských štátoch Európskeho spoločenstva a v krajinách s porovnateľnými právnymi predpismi.

WWW.CERTINA.COM

3/3

364_SK / 06.18

