
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
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel: + 420 558 441 179, +420 775 702 806, e-mail: reklamace@prim-hodinky.cz

Natahování hodin
Hodiny jsou částečně nataženy z výroby. Vložte natahovací klíč do otvoru pro natahování 
v ciferníku a točte s ním ve směru šipky. 
Hodiny jsou plně nataženy jakmile klíč začne klást větší odpor. Hodiny jsou po natažení 
v chodu 31 dní, avšak doporučujeme po 25 dnech dotáhnout, aby udržely přesnost 

Tradiční mechanické hodiny s půlovým bitím. Mechanický strojek  je schopen jít na 
jedno natažení až 31 dní. O pohon stroje se stará vinutá pružina (péro). Hodiny odbíjejí 
každou celou hodinu, počet odbití souhlasí s hodinou, každou půlhodinu také jednou 
odbijí. 

Před zprovozněním:
Odstraňte obaly, včetně gumové pojistky zajištění závěsu kotvy pod ciferníkem. 
Zavěste kyvadlo na kotvu. Při věšení buďte opatrní neotáčejte kyvadlem, ani kyvadlo 
nepotahujte.

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 prvním nastavení hodin možná nebudou hodiny 
odbíjet přesně. Je to normální a hodiny se nastaví samy během následující hodiny.

Obecné
Při plném natažení jdou hodiny více než 31 dní. Maximální denní odchylka je menší než 
+/- 30 sekund, pokud hodiny pracují v rozmezí teplot 20 +/- 5°C. Hodiny mohou praco-
vat při teplotách -10 až 45°C. Může se stát, že hodiny nedokážou udržet přesný chod. 
Ten se upravuje šroubkem na spodní straně kyvadla. Otočením šroubku nahoru, hodiny 
zrychlí chod, otočením dolů zpomalí. Jedno otočení o 360°  šroubku na spodku kyvadla 

Upozornění
Udržujte hodiny v čistém a suchém prostředí.
Čistěte hodiny stejným způsobem jako jiný dřevěný nábytek.
Hodinový stroj doporučujeme jednou za pět až deset let vyčistit a znovu promazat, 
kontaktujte proto autorizovaný servis.

www.prim-hodinky.cz
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VZOR

znamená zrychlení nebo zpomalení o 1/3 minuty za 24 hodin. Neupravujte přesnost 
chodu častěji než 1x za 2-3 dny. Jelikož mají hodiny tradiční mechanický strojek, vždy se 
budou mít časovou odchylku.


