EXCALIBUR

LONDON

Celosvětově limitovaná edice 3 000 kusů
Automatický mechanismus s dvojitou pružinou
20 drahých kamenů, minerální sklo
Vodotěsné do 50 m
NASTAVENÍ ČASU
Pro nastavení času vytáhněte korunku.
Při prvním použití, nebo jestliže se hodinky úplně zastavily,
manuálně 20–25krát otočte korunkou ve směru hodinových
ručiček, aby se natáhla hlavní pružina, která uvede hodinky
do chodu. Nepřetáčejte, protože byste mohli poškodit
mechanismus.
Jakmile si hodinky nasadíte na zápěstí, budou hlavní pružinu
natahovat automaticky běžné pohyby zápěstí.
PŘESNOST MECHANISMU
Přesnost závisí na podmínkách používání, například délce
nasazení hodinek na zápěstí, teplotě, pohybech paže,
servisních intervalech a úplném či neúplném natažení pružiny.
Mechanické hodinky mají tendenci se opožďovat/předbíhat
za nízkých nebo vysokých teplot. Na Vaše hodinky bude
nepříznivě působit silné magnetické pole.
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Vyvarujte se jejich kontaktu s magnetickými předměty.
Dostanou-li se hodinky do takového kontaktu, mohou se části
mechanismu zmagnetizovat, což způsobí opožďování nebo
předbíhání hodinek. V takovém případě bude nutná oprava,
například odmagnetizování. Časová rezerva hodinek (doba
klidu odložených hodinek) je 24 hodin. Pro zachování delší
životnosti chodu stroje doporučujeme pravidelně dotahovat.
SERVIS
Tyto hodinky jsou přesným zařízením s velkým počtem
pohyblivých součástek namazaných speciálními oleji. Jakmile
budou mít tyto součástky nedostatek oleje, nebo dojde-li k jejich
opotřebení, mohou se hodinky opožďovat, nebo i zastavit.
V takovém případě nechte hodinky důkladně prohlédnout.
Pro zajištění chodu a přesnosti mechanismu se doporučuje
důkladná prohlídka a servis hodinek každých 18–24 měsíců.
Hodinky prosím zašlete do servisního místa STORM.
Naše kontaktní údaje a další informace naleznete
v záručním listu nebo na www.stormwatches.cz.
Tento model je servisován v Londýně, v případě
pozáručních oprav je třeba počítat s prodloužením
termínů servisních úkonů, které mohou trvat
až 5 měsíců.
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