
Natahování hodin.
Hodiny jsou částečně nataženy z výroby. Vlože natahovací klíč do otvoru pro natahování 
v ciferníku a točte s ním ve směru šipky. Hodiny jsou plně nataženy jakmile vás zastaví 
otáčení klíče. Hodiny jsou po natažení v chodu 31 dní, avšak doporučujeme po 25 dnech 
dotáhnout, aby udržely správný chod.Natavení času.

Nastavení času
Nastavte správný čas otáčením minutové ručičky ve směru chodu hodinových ručiček
bez ohledu na odbíjení. Hodinová ručička následuje nastavování dle minutové ručičky.
NEOTÁČEJTE HODINOVOU RUČIČKOU, ABYSTE NASTAVILI HODINY.
Můžete ji jen opatrně posunout na přesnou pozici hodiny, která je potřeba. Prosím, 
vezměte na vědomí, že po nastavení hodin možná nebudou hodiny odbíjet přesně. Je 
to normální a hodiny se opraví samy během následujících hodin. Také můžete minutovu 
ručkou otočit proti směru chodu hodinových ručiček na pozici 8 nebo méně a následně 
vrátit na pozici 12 ve směru chodu hodinových ručiček. Hodiny nyní budou odbíjet 
správně.

Obecné
15-ti denní natahovací hodiny jdou při plném natažení více než 17 dnů, 31 denní jdou
více než 33 dní. Pokud hodiny pracují v rozmezí teplot 20 +- 5°C, maximální denní od-
chylka je menší než 30 sekund. Při odbíjení není odchylka minutové ručky větší než ½ 
minuty. Teplota pro běžný chod hodin je -10 až 45°C.

Upozornění
Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
Čištěte hodiny stejným způsobem jako jiný dřevěný nábytek.
Hodiny by měly být jednou ročně promazány a čištěny jednou za pět až deste let.
Nedoporučujeme toto provádět sami, kontaktujte proto autorizovaný servis.

NÁVOD NA STOLNÍ MECHANICKÉ HODINY E03P.3927

www.prim-hodinky.cz
Záruka trvá 24 mesiacov a začína dňom predaja zákazníkovi. Preto musí byť tento 
záručný list potvrdený dátumom predaja a pečiatkou predajne. Záručný list musí 
byť riadne vyplnený predávajúcim, inak nevzniká nárok na záruku.

Zo záruky sú vyňaté závady vzniknuté:
- nešetrným zaobchádzaním
- vonkajšími vplyvmi a to neúmerným teplom, vlhkom, nárazom, neodborným zásahom
- použitím nevhodného napájacieho článku

Upozornenie:
1. Udržujte hodiny v čistom a suchom    
    prostredí.
2. Utierajte hodiny ako iný drevený nábytok.
3. Sklo čistite suchou a jemnou handričkou.
4. Udržujte hodiny mimo dosahu detí a 
    zvierat.

Model

Cena

Dátum Pečiatka a podpis

5.  Strojček hodín by mal byť čistený   
     odbornou osobou medzi 5-10 rokom 
     užívania.
6. Nevystavujte hodinky priamemu 
    slnečnému svetlu, alebo ich 
    nenechávajte dlhšiu dobu v miestach
    s vysokou teplotou!
7. Používajte mimo dosahu silného  
    magnetického poľa.

Výrobca: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Zastúpenie na Slovensku: MPM QUALITY s.r.o.,
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Tel.: +421 32 658 7573, e-mail: obchod@mpm-quality.sk

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

VZOR



Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento 
záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být 
řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:
- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

Upozornění:
1. Udržujte hodiny v čistém a suchém   
    prostředí.
2. Utírejte hodiny jako jiný dřevěný nábytek.
3. Sklo čistěte suchým a jemným hadříkem.
4. Udržujte hodiny mimo dosah dětí a zvířat.
5. Strojek hodin by měl být čištěn odbornou 
    osobou mezi 5-10 rokem užívání.

Model

Cena

Datum Razítko a podpis

6. Nevystavujte hodinky přímému   
    slunečnímu světlu, nebo je 
    nenechávejte dlouhou dobu v místech
    s vysokou teplotou! 
7. Používejte mimo dosah silného 
   magnetického pole

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Servis: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek,
 Tel: +420558441195, Mobil +420739600471, e-mail: bdservis@email.cz

Natahování hodin.
Hodiny jsou částečně nataženy z výroby. Vlože natahovací klíč do otvoru pro natahování 
v ciferníku a točte s ním ve směru šipky. Hodiny jsou plně nataženy jakmile vás zastaví 
otáčení klíče. Hodiny jsou po natažení v chodu 31 dní, avšak doporučujeme po 25 dnech 
dotáhnout, aby udržely správný chod.Natavení času.

Nastavení času
Nastavte správný čas otáčením minutové ručičky ve směru chodu hodinových ručiček
bez ohledu na odbíjení. Hodinová ručička následuje nastavování dle minutové ručičky.
NEOTÁČEJTE HODINOVOU RUČIČKOU, ABYSTE NASTAVILI HODINY.
Můžete ji jen opatrně posunout na přesnou pozici hodiny, která je potřeba. Prosím, 
vezměte na vědomí, že po nastavení hodin možná nebudou hodiny odbíjet přesně. Je 
to normální a hodiny se opraví samy během následujících hodin. Také můžete minutovu 
ručkou otočit proti směru chodu hodinových ručiček na pozici 8 nebo méně a následně 
vrátit na pozici 12 ve směru chodu hodinových ručiček. Hodiny nyní budou odbíjet 
správně.

Obecné
15-ti denní natahovací hodiny jdou při plném natažení více než 17 dnů, 31 denní jdou
více než 33 dní. Pokud hodiny pracují v rozmezí teplot 20 +- 5°C, maximální denní od-
chylka je menší než 30 sekund. Při odbíjení není odchylka minutové ručky větší než ½ 
minuty. Teplota pro běžný chod hodin je -10 až 45°C.

Upozornění
Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
Čištěte hodiny stejným způsobem jako jiný dřevěný nábytek.
Hodiny by měly být jednou ročně promazány a čištěny jednou za pět až deste let.
Nedoporučujeme toto provádět sami, kontaktujte proto autorizovaný servis.
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