JEAN SILVER – RAPID ELEGÁNS FÉRFI KARÓRA

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kedves vásárló!
Köszönjük, hogy megvásárolta a Jean Silver – Rapid elegáns férfi karórát.
A Jean Silver prémium férfi karóra rozsdamentes acélból készült és ütésálló. Merész megjelenésű
és minőségi kivitelezésű, stílusos férfiak számára készült. Biztosak vagyunk benne, hogy a
termékkel nagyon elégedett lesz. Kívánjuk, hogy legyen élvezet új órájának viselése!

JELLEMZŐK:
• Az óra színe: fémes ezüst
• Az óra anyaga: rozsdamentes acél
• A szíj anyaga: fém
• Mechanizmus: automatikus, automatikus felhúzással
• Az óra átmérője: 4,6 cm
• Az óra vastagsága: 1 cm;
• A szíj vastagsága: 2,2 cm
• A szíj hossza: 22 cm
• A szíj típusa: állítható méretű
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TISZTÍTSA MEG AZ ÓRÁT, AMILYEN GYAKRAN CSAK LEHETSÉGES
Fogjon egy puha ruhát vagy mikroszálas törlőkendőt, és törölje le a szíjat és az órát, hogy eltávolítsa
a szennyeződést és a port. A tisztításhoz soha ne használjon szappant és vizet. A szappan molekulái
a legkisebb alkatrészekbe is bejutnak, nem tesznek jót az órának.
KERÜLJE A MÁGNESEKET
Az óra mágnes közelébe való helyezése hátrányosan befolyásolhatja az óra működését.
AZ ÓRA NEM VÍZÁLLÓ
Az óra nem vízálló, bár kis mennyiségű ráfröccsenő víznek ellennál, azonban a legjobb ezt elkerülni
NE FESZEGESSE AZ ÓRÁT A CSUKLÓJÁN
A legtöbb ember, amikor az óra a csuklóján van és a számlaphoz nyúl, megdönti azt. Ez nyomást
gyakorol a szíjra, amely meghajolhat vagy eltörhet. Az óra feszegetése, miközben a karján van, nem
tesz jót a mechanikájának a karja és a szíj által bezárt szög miatt.
AZ ÓRÁT DOBOZBAN TÁROLJA
Amikor nem viseli az órát, a legjobb, ha a dobozában tartja. Ha az órát az oldalára vagy az üvegre
állítja, mindig fennáll a lehetősége, hogy az óra megkarcolódik. Az óradoboz azért készült, hogy az
órát biztonságosan tárolhassa benne, és védelmet nyújtson.
AZ ÓRÁT NE TEGYE KI TARTÓSAN NAPFÉNYNEK
A napfény elhalványíthatja az óra színét. A legjobb, ha megakadályozza, hogy az órát közvetlen
napfény érje.
KERÜLJE A VEGYSZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉST
A tisztítószerek, az olajok, a kölni és a parfüm nem tesznek jót az órának. Parfüm vagy kölni
permetezésekor hagyja a bőrén megszáradni, mielőtt az órát a csuklójára helyezi. Az órája legyen az
utolsó, amit felvesz, amikor elkészült (a kabátja előtt). Az óra tisztításakor ne használjon erős
tisztítószereket. Az egyszerűbb jobb.
SOHA NE NYISSA FEL AZ ÓRÁT
Bízza ezt egy szakértőre. Az óra felnyitásával por és egyéb szennyeződések juthatnak be, ezek
befolyásolhatják a mechanikát, ezért a felnyitást és javítást bízza szakemberre.
OLVASSA EL AZ ÓRA KÉZIKÖNYVÉT

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
Mechanikus, önfelhúzó óra (nincs szükség akkumulátorra).
Az automatikus óra önfelhúzó, amikor viseli azt. Azonban saját magának kell újra indítania, ha már egy ideje
nem viselte. A felhúzás megszűnik, ha az órát nem viseli rendszeresen.
1. Vegye le az órát a csuklójáról.
Ne viselje az órát, amíg azt beállítja. Ha nem veszi le az órát, akkor azt kockáztathatja, hogy az órát rossz
szögben húzza fel, ami károsítja a belső alkatrészeket és potenciálisan meglazítja a koronát. Vegye le az órát a
csuklójáról, így megfelelően be tudja állítani. Fontos, hogy óvatosan kezelje az órát. A szár számos fontos
mechanizmushoz kapcsolódik az órában, amelyek nagyon érzékenyek.
2. Rázza meg az órát, ezzel (újra) elindul.
Az automatikus óra hasonló a kézi felhúzású órához, kivéve, hogy azt egy rotor hajtja, amely fenntartja az óra
energiáját. Az órája elindításához vagy újraindításához (ha már régen viselte az órát) néhány másodpercig
könnyedén meg kell rázni azt.
3. Állítsa be az időt.
Húzza ki a koronát, és óvatosan forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (görgesse lefelé a
gombot), amíg be nem állítja a megfelelő időt. Ha túllépi a kívánt időt, ne fordítsa a koronát az óramutató

járásával ellentétes irányba (görgetés). A korona az óramutató járásával ellentétes irányba forgatása károsítja
az órát. Folytassa az óramutató járásával megegyező irányba történő felhúzást, amíg ismét el nem éri a
megfelelő időpontot.
7. Nyomja vissza a koronát.
Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe, az óra tövének közelébe. Ezután tekerje lefele a koronát, így biztosítja,
hogy nyomás- és vízálló legyen.
Figyelmeztetés: Az óra remegésre működik, ez azt jelenti, hogy rendszeresen viselnie kell, hogy ne álljon
meg. Ha 24 óránál hosszabb ideig nem viseli az órát, az leáll. Amint megrázza, újra működni fog.
Emlékeztető:
1. Kérjük, viselés előtt távolítsa el az összes filmréteget.
2. Kérjük, hogy a megállás elkerülése érdekében tartsa távol az órát mágnestől.
3. Kérjük, minden használat előtt húzza fel az órát.
Rossz, ha hagyjuk, hogy egy mechanikus óra megálljon?
Nem rossz, ha hagyja, hogy az automatikus órája megálljon. Az automatikus órák tökéletesen biztonságosak, ha
megállnak — vagyis ha leáll a mozgás, mert a főrugó teljesen laza. Csak húzza fel ismét a következő alkalommal,
amikor viselni szeretné az órát, és már indulhat is.

