Záruční podmínky a údržba náramkových hodinek značky PRIM MANUFACTURE 1949
Záruka, která trvá 24 měsíců od data zakoupení hodinek, se vztahuje na výrobní nebo skrytou vadu. Záruka na chod strojku
po renovaci nebo opravě je 12 měsíců a na měněné díly je 24 měsíců.
Ze záruky je vyjmuto:
opotřebení běžným nošením;
poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami,
kontaktem se silným magnetickým polem;
vady způsobené neodborným cizím zásahem, nesprávným užíváním, nedostatečnou péčí;
mechanické poškození skla;
baterie;
řemínek (kůže, pryž, kovový tah).
Upozornění: Hodinky chraňte před pádem, prudkými nárazy a otřesy, chemickými vlivy a silným magnetickým polem
(reproduktorů, rámů na letištích, počítačů, mobilních telefonů, mikrovlnných trub atp.). Nevystavujte hodinky přímému
slunečnímu světlu a nenechávejte je dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou (v létě v autě)! Nevystavujte hodinky
rychlé změně teplot. Neotvírejte pouzdro hodinek a strojek chraňte před neodbornými zásahy. Případnou výměnu baterie či
poruchy funkce nechte provést a prověřit pouze ve specializované prodejně PRIM MANUFCTURE 1949, partnerské prodejně
nebo přímo u výrobce. Jsou-li hodinky ve dvouleté záruční lhůtě, výměnu baterie, či jakékoli posouzení případné závady je
nutné provést pouze u výrobce ELTON hodinářská, a.s., jinak zákazník ztrácí na záruku nárok.
Všechny quartzové modely mají zadní víko na závit.
Pro zachování vodotěsných vlastností je třeba při každém otevření pouzdra vyměnit těsnění dna, tedy i v případě
výměny baterie. U vodotěsných hodinek se před použitím ve vodě ujistěte, že je korunka v základní pozici, nebo že
je zašroubovaná. Nemanipulujte s korunkou ani tlačítky, pokud jsou hodinky mokré nebo pod vodou. Hodinky, které
nemají označení WATER RESISTANT, 30M (3 ATM), 50M (5 ATM), 60M (6 ATM), 100M (10 ATM) nejsou hodinky vodotěsné
a nejsou vhodné pro styk s vodou!
Pokud jsou hodinky na číselníku nebo na zadní straně hodinek označeny:
WATER RESISTANCE 30M (3ATM) - jsou chráněné proti účinkům stříkající vody (déšť, mytí rukou apod.)
WATER RESISTANCE 50M (5ATM), 60M (6ATM) - jsou vodotěsné, vhodné maximálně k mytí rukou či sprchování
WATER RESISTANCE 100M (10ATM) - jsou vodotěsné, určené pro plavání a potápění, pro sportovní činnosti
a náročné klimatické prostředí nebo pro častý styk s vodou
Odchylka přesnosti chodu času (platí při teplotách -5 až +30 °C):
quartzové (bateriové) +/- 30 s na 30 dní
mechanické + 24 s / - 6 s za 24 hod
mechanické a quartzové (bateriové) po renovaci + 60 s / - 30 s za 24 hod
Údržba:
Čištění hodinek provádějte vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. K vysušení a vyleštění používejte hadřík
z mikrovlákna. Pokud hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných
hodinek doporučujeme jednou ročně překontrolovat vodotěsnost v servisním středisku. U všech hodinek doporučujeme
každé dva roky provést základní servis v podobě vyčištění a seřízení v našem servisním středisku. Kontakty naleznete na
www.prim.cz.
V případě reklamace či opravy zasílejte hodinky v originálním balení, nebo zabalené tak, aby při přepravě nemohlo dojít
k poškození hodinek.
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