
ΚΟΜΨΟ ΑΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΪ JEAN SILVER - RAPID

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας, το κομψό ανδρικό ρολόι Jean Silver Rapid.
Το ανδρικό ρολόι Jean Silver premium είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι
ανθεκτικό στους κραδασμούς. Έχει τολμηρή εμφάνιση και ποιότητα κατασκευής για άντρες με 
στυλ. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε πολύ ικανοποιημένοι με το προϊόν μας. Απολαύστε το νέο 

ρολόι σας!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Χρώμα ρολογιού: μεταλλικό ασήμι
• Υλικό ρολογιού: ανοξείδωτο ατσάλι
• Υλικό μπρασελέ: μέταλλο
• Μηχανισμός: αυτόματος
• Διάμετρος ρολογιού: 4,6 cm
• Πάχος ρολογιού: 1 cm
• Πάχος μπρασελέ: 2,2 cm
• Μήκος μπρασελέ: 22 cm
• Τύπος μπρασελέ: ρυθμιζόμενο μέγεθος



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΑΣ ΟΣΟ ΠΙΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
Πάρτε ένα μαλακό πανί ή ένα πανί μικροϊνών και σκουπίστε το μπρασελέ και το περίβλημα για να 
αφαιρέσετε τυχόν βρομιά ή σκόνη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι και νερό. Τα μόρια στο 
σαπούνι μπορούν να εισχωρήσουν σε πολύ μικρούς χώρους και να επηρεάσουν αρνητικά το ρολόι 
σας.

2. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ
Η τοποθέτηση του ρολογιού σας κοντά σε έναν μαγνήτη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη 
λειτουργία του ρολογιού σας.

3. Η ΡΟΛΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Το ρολόι δεν είναι ανθεκτικό στο νερό, μπορεί να αντέξει μικρές πιτσιλιές νερού, αλλά είναι 
καλύτερο να το αποφύγετε

4. ΜΗΝ ΚΟΥΡΔΙΖΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΑΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΣΑΣ
Όταν έχετε πρόσβαση στην κορώνα ενώ το ρολόι βρίσκεται στον καρπό σας, οι περισσότεροι 
γέρνουν προς τα πάνω την κορώνα του ρολογιού. Αυτό δημιουργεί πίεση στο στέλεχος και μπορεί 
να το κάμψει ή να το σπάσει. Το κούρδισμα ενός ρολογιού ενώ βρίσκεται στο χέρι σας δημιουργεί 
πιέσεις στους μηχανισμούς του ρολογιού λόγω της γωνίας στο χέρι και στο στέλεχος.

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ
Όταν δεν φοράτε το ρολόι σας, είναι καλύτερο να το αποθηκεύετε στο κουτί του. Αν αφήσετε το 
ρολόι κάπου ακουμπώντας στο πλάι ή στον κρύσταλλο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να 
γρατσουνιστεί. Το κουτί ρολογιού είναι κατασκευασμένο για να διατηρεί το ρολόι ασφαλές καθώς 
προσφέρει προστασία.

6. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Το φως του ήλιου μπορεί να εξασθενίσει το χρώμα του ρολογιού σας. είναι καλύτερο να 
αποφύγετε την τοποθέτηση του ρολογιού σας σε άμεσο ηλιακό φως.

7. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ
Τα καθαριστικά, τα λάδια, η κολόνια και τα αρώματα δεν είναι καλά για το ρολόι σας. Όταν 
ψεκάζετε άρωμα ή κολόνια, αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε το ρολόι στον 
καρπό σας. Το ρολόι σας πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που φοράτε όταν ετοιμάζεστε (πριν 
το σακάκι σας). Κατά τον καθαρισμό του ρολογιού σας, μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά. 
Όσον πιο απλά, τόσο καλύτερο. 

8. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ
Αφήστε το σε έναν ωρολογοποιό. Το άνοιγμα του ρολογιού σας μπορεί να το εκθέσει σε σκόνη, 
βρομιά και άλλα σωματίδια που μπορούν να μπουν μέσα στα κινούμενα μέρη, οπότε είναι 
καλύτερο να το αφήσετε σε έναν επαγγελματία.

9. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΑΣ

Μηχανικό ρολόι, με αυτόματο κούρδισμα (δεν χρειάζεται μπαταρία).
Ένα αυτόματο ρολόι που κουρδίζεται όταν το φοράτε. Ωστόσο, θα πρέπει να το ξεκινήσετε ξανά μόνοι σας εάν 
δεν το έχετε φορέσει για λίγο καιρό. Η αυτόματη κίνηση θα χάσει το κούρδισμα εάν δεν φοριέται το ρολόι 
τακτικά. 

1. Αφαιρέστε το ρολόι από τον καρπό σας.
Μη φοράτε το ρολόι σας ενώ το ρυθμίζετε. Εάν αφήσετε το ρολόι σας στον καρπό σας, κινδυνεύετε να το 
κουρδίσετε με άβολη γωνία και, στη συνέχεια, να καταστρέψετε τα εσωτερικά εξαρτήματα και ενδεχομένως 
να χαλαρώσετε την κορώνα. Βγάλτε το ρολόι από τον καρπό σας για να το κουρδίσετε σωστά.  Είναι 
σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το στέλεχος του ρολογιού. Το στέλεχος συνδέεται με 
διάφορους σημαντικούς μηχανισμούς μέσα στο ρολόι σας που δεν θέλετε να σπάσετε.



2. Ξεκινήστε το ρολόι σας κουνώντας το.
Η αυτόματη κίνηση είναι παρόμοια με ένα χειροκίνητο ρολόι κίνησης, εκτός από το γεγονός ότι τροφοδοτείται 
από έναν ρότορα που διατηρεί την ενέργεια του ρολογιού. Για να ξεκινήσετε το ρολόι σας ή αν έχει περάσει 
πολύς καιρός από τότε που έχετε φορέσει το μηχανικό ρολόι σας, θα πρέπει να το ταλαντεύσετε ελαφρά για 
λίγα δευτερόλεπτα. 

3. Ορίστε την ώρα.
Τραβήξτε την κορώνα προς τα έξω και γυρίστε απαλά την κορώνα δεξιόστροφα (κύλιση προς τα κάτω) 
μέχρι να ορίσετε τη σωστή ώρα. Εάν υπερβείτε τον επιθυμητό χρόνο, μην περιστρέψετε την κορώνα 
αριστερόστροφα (κύλιση προς τα πάνω) για να επιστρέψετε. Η περιστροφή της κορώνας αριστερόστροφα θα 
ασκήσει πίεση και θα βλάψει την κίνηση του ρολογιού. Αντ' αυτού θα πρέπει να συνεχίσετε να περιστρέφετε 
δεξιόστροφα έως ότου επιστρέψετε ξανά στη σωστή ώρα.

7. Σπρώξτε ξανά την κορώνα.
Πιέστε την κορώνα πίσω στη θέση «μηδέν» κοντά στη βάση του ρολογιού. Στη συνέχεια βιδώστε την κορώνα 
προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι εφάρμοσε σφιχτά και είναι στεγανή στο νερό.

Προειδοποίηση: Το ρολόι λειτουργεί με την κίνηση του χεριού, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το φοράτε 
τακτικά, ώστε να μη σταματά. Εάν δεν το φορέσετε για παραπάνω από 24 ώρες, το ρολόι θα σταματήσει 
και θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά μόλις το κινήσετε.

Υπενθύμιση:
1. Ξεφλουδίστε όλες τις ταινίες πριν το φοράτε.
2. Κρατήστε το ρολόι μακριά από μαγνήτες για να αποφύγετε να σταματήσει να λειτουργεί.
3. Κουρδίστε το ρολόι πριν από κάθε χρήση.

Είναι κακό να αφήσεις ένα μηχανικό ρολόι να σταματήσει;
Δεν είναι κακό να σταματήσετε το αυτόματο ρολόι σας. Τα αυτόματα ρολόγια είναι απολύτως ασφαλή όταν 
σταματήσουν - επειδή δεν υπάρχει κίνηση ξεκουρδίζονται. Απλώς κουρδίστε ξανά την επόμενη φορά που 
θέλετε να το φορέσετε και είστε έτοιμοι. 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα 
οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη 
συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών 
πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες 

επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι 
εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για 
το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών 
κοινοτικών οδηγιών.


