
L I M I T O V A N Á E D I C E

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka trvá 24    /6     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:
- poškození pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením,
  chemickými látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba

Upozornění:
Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je
nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Datum prodeje (měsíc slovy) Razítko a podpis

MPM-QUALITY, v. o. s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Č E S K Á  R E P U B L I K A
+420 558 441 190, prim@prim-hodinky.cz

LETOUN ZlÍN Z-XII

číslo ediceVZOR



www.prim-hodinky.cz

KALIBR: NE88A
frekvence: 28.800 kmitů/h (4 Hz) 

počet rubínu: 34 
doba nátahu: -+45 hod 

NASTAVENÍ DATA šroubovací korunka

OBECNÉ INFORMACE

O

Pilotní hodinky už dlouho nejsou jen výsadou pilotů. Jejich koupí si připomínáte příběh 
o lidské odvaze, zručnosti a touze překonávat možnosti. Model jsme vytvořili na počest 
legendy světového letectví - letounu Zlín Trenér. Ten vznikl v Československu. 
Srdcem hodinek je unikátní kalibr Seiko NE88A, který ocení opravdoví znalci. 
Tato limitovaná edice byla vyrobena v počtu 50 ks a v barevných kombinacích A/20 ks, 
B/15 ks, C/15 ks. 

Pozic e 

Šroubovací
korunka

YX

POUŽITÍ CHRONOGRAFU
Chronograf měří maximálně po dobu 11 hodin 59 minut 59 vteřin

Nenastavujte datum mezi 20. až 2. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte 
a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček 
nastavte datum a poté zašroubujte korunku zpět do základní pozice X. Datum je nutno 
nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému 
zobrazení.

NASTAVENÍ ČASU šroubovací korunka
Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození 
strojku. Vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté 
zatlačte korunku zpět do pozice O a zašroubujte do základní pozice X. V případě že byl 
zapnutý chronograf, pohybují se při seřizování ručky chronografu. Nejedná se 
o závadu, chronograf po seřízení času vynulujete tlačítkem B.

VODĚODOLNOST 10ATM šroubovací korunka
Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vodě 
při plavání a běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená když, 
se zašroubovaná korunka nachází v základní poloze X. 
Více informací o údržbě na www.prim-hodinky.cz/udrzba/

1. Měření jednoho času
Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko B, stopky se vynulují.

2. Měření přerušované
Stiskněte tlačítko A, stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A, stopky se zastaví.
Stiskněte tlačítko A, aby se stopky znova spustily.

Stisknutím A se stopky zase zastaví.

Chronograf vynulujete stisknutím tlačítka B.
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KALIBR
Mechanický strojek s automatickým nátahem. Mechanizmus se dotahuje automaticky 
z pohybů Vašeho zápěstí při nošení. Pokud hodinky nosíte méně než 8 hodin, nebo s nimi 
nebylo delší dobu manipulováno lze strojek natáhnout mechanicky otáčením korunky ve 
směru chodu ruček v pozici O. Strojek bude natažen přibližně po 55 otáčkách korunky.

REZERVA CHODU
Při plném natažení +/- 45 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti 
chodu -15/+25 sekund za 24 hodin. Kmitočet strojku 28 800 kmitů / hod., 4 Hz.

SCHÉMA
1. min. ručka chrono.
2. sekundová ručka chrono.
3. hod. ručka chrono.
4. sekundová ručka
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