
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 plastového nebo kovového 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!
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KALIBR: stp5-15
frekvence: 28 800 kmitů/h (4 Hz)

stop second device/hacking 
počet rubínů: 26 

Rezerva chodu: +/- 44 hod 

NASTAVENÍ ČASU

OBECNÉ INFORMACE
Výjimečné mechanické hodinky s automatickým natahováním. Pouzdro je 
vyrobeno z ušlechtilé nerezové oceli 316L, vyleštěné do vysokého lesku.
Do pouzdra hodinek je vsazen švýcarský kalibr, STP5-15 s 26 rubíny. Hodinky 
jsou vybaveny safírovým sklíčkem, který ukrývá elegantní ciferník s moderními 
indexy. Logo PRIM je netradičně umístěné na pozici 3 hod. 

O

Pozice  

Z

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 40 otáčkách korunky.

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít
k poškození strojku. Povytáhněte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas
a poté zatlačte korunku zpět do pozice O.

VODĚODOLNOST 5 ATM
Tento model hodinek je označen voděodolností 5 ATM, zaručující odolnost proti 
vlhku při běžném denním použití. *Deklarovaná voděodolnost je zaručená, když 
se korunka nachází v základní poloze O. Více informací o údržbě na:

www.prim-hodinky.cz

eshop.prim-hodinky.cz/informace/udrzba-hodinek
REZERVA CHODU
Při plném natažení +/- 44 hodin. U těchto mechanických hodinek
je tolerance přesnosti chodu -0/+15 sekund za 24 hodin.
Kmitočet strojku 28 800 kmitů / hod., 4 Hz.
ÚDRŽBA
Provádějte čištění hodinek měkkým vlhčeným hadříkem s mýdlovou
vodou a vysušte. U voděodolných hodinek doporučujeme jednou ročně
překontrolovat voděodolnost v servisním středisku. Pro dlouhodobou životnost
a přesnost mechanických hodinek doporučujeme každé dva roky provést
údržbu strojku v servisním středisku.

Korunka


