Warunki gwarancji i konserwacji zegarków naręcznych PRIM MANUFACTURE 1949
Gwarancja, która trwa 24 miesiące od daty zakupu, obejmuje wady fabryczne i ukryte. Gwarancja na działanie mechanizmu
po odnowieniu lub naprawie wynosi 12 miesięcy i 24 miesiące na wymienione części.
Gwarancja nie dotyczy:
zużycia podczas normalnego noszenia;
uszkodzeń spowodowanych przez uderzenia, wstrząsy, niedelikatną obsługę, substancje chemiczne; kontaktu z
silnym polem magnetycznym;
wad spowodowanych niefachową ingerencją osób trzecich, niewłaściwym użytkowaniem, niedostateczną pielęgnacją;
mechanicznych uszkodzeń szyby;
baterii;
paska (skóra, guma, bransoleta metalowa).
Uwaga: Zabezpiecz swój zegarek przed upadkami, silnymi wstrząsami i uderzeniami, czynnikami chemicznymi i silnymi
polami magnetycznymi (głośniki, bramki na lotniskach, komputery, telefony komórkowe, lampy mikrofalowe itp.). Nie
wystawiaj zegarka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie pozostawiaj go przez dłuższy czas w miejscach o
wysokiej temperaturze (latem w samochodzie)! Nie narażaj zegarka na gwałtowne zmiany temperatury. Nie otwieraj
obudowy zegarka i chroń mechanizm przed ingerencją osób niepowołanych. Wszelkie wymiany baterii lub usterki powinny
być przeprowadzane i weryfikowane wyłącznie przez specjalistyczny sklep PRIM MANUFCTURE 1949, sklep partnerski lub
bezpośrednio przez producenta. Jeżeli zegarek znajduje się w trakcie dwuletniego okresu gwarancyjnego, wymiana baterii
lub ocena ewentualnych usterek może być przeprowadzona wyłącznie przez producenta ELTON hodinářská, a.s., w
przeciwnym razie klient traci prawo do gwarancji.
Wszystkie modele kwarcowe są wyposażone w gwintowaną pokrywę tylną.
Dla zachowania właściwości wodoodpornych dolna uszczelka musi być wymieniana po każdym otwarciu obudowy, również
po wymianie baterii. W przypadku zegarków wodoszczelnych przed użyciem w wodzie należy upewnić się, że koronka
znajduje się w pozycji podstawowej lub jest przykręcona. Nie należy ingerować w koronkę ani przyciski, jeżeli zegarek jest
mokry lub znajduje się pod wodą. Zegarki, które nie mają oznaczenia WATER RESISTANT, 30M (3 ATM), 50M (5 ATM), 60M
(6 ATM), 100M (10 ATM) nie jest wodoszczelne
i nie powinny mieć kontaktu z wodą!
Jeżeli zegarek ma na tarczy lub na stronie tylnej oznaczenie:
WATER RESISTANCE 30M (3 ATM) – jest chroniony przed skutkami rozpryskującej się wody (deszcz, mycie rąk itp.)
WATER RESISTANCE 50M (5 ATM), 60M (6 ATM) – jest wodoszczelny, odpowiedni maksymalnie do mycia rąk lub
pod prysznic
WATER RESISTANCE 100M (10ATM) – jest wodoszczelny, przeznaczony do pływania i nurkowania, do uprawiania
sportów oraz do pracy w trudnych warunkach klimatycznych lub do częstego kontaktu z wodą
Odchylenie dokładności czasowej (ważne przy temperaturach -5 do +30 °C):
kwarcowy (zasilany baterią) +/- 30 s przez 30 dni
mechaniczny + 24 s / - 6 s w ciągu 24 godzin
mechaniczny i kwarcowy (bateria) po renowacji + 60 s / - 30 s na 24 godz.
Konserwacja:
Zegarek należy czyścić wilgotną, miękką szmatką z wodą z mydłem, a następnie wysuszyć. Użyć ściereczki z mikrofibry do
wysuszenia i wypolerowania. Jeśli zegarek miał kontakt ze słoną wodą, należy wypłukać go w słodkiej wodzie i wysuszyć. W
przypadku zegarków wodoodpornych zalecamy sprawdzanie wodoodporności w centrum serwisowym raz do roku.
Zalecamy, aby w przypadku wszystkich zegarków co dwa lata przeprowadzać podstawowe czyszczenie i regulację w naszym
centrum serwisowym. Na stronie www.prim.cz można znaleźć osoby kontaktowe.
W przypadku reklamacji lub naprawy, prosimy o przesłanie zegarka w oryginalnym opakowaniu lub zapakowanego w taki
sposób, aby podczas transportu nie doszło do uszkodzenia zegarka.
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ELTON hodinářská, a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, Náchodská 2105, IČO: 25931474, DIČ: CZ25931474
je zapsána v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007.
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