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Značku ingersoll, jednu z nejstarších hodinářských 
amerických značek, založili bratři robert h. a Charles 
ingersollové. Bratři byli průkopníky v hodinářském 
průmyslu, uvedli v praxi spoustu inovací. Jejich strategie 
byla jednoduchá – nabídnout hodinky nejširší veřejnosti za 

dostupnou cenu a ve vynikající kvalitě.

sídlo firmy bylo v new yorku, na počátku se hodinky 
vyráběly ručně, ale v roce 1892 navrhl henry Ford bratrům 
ingersollovým pásovou výrobu. s vysokou kvalitou výroby, 
precizností jednotlivých komponentů a velmi rozumnou 
cenou kolem jednoho dolaru (průměrná denní mzda) se 
zrodily hodinky zvané „dollar Watch“. hodinky dollar Watch 

byly tak populární, že se jich prodalo přes milion.

hisorie iNGersoLL

‘pravý originál‚
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společnost ingersoll Watch Company rychle rostla, 
zaváděla do procesu výroby nové inovace a nové funkce 

hodinek. Jejich nejznámější modely byly :

hodinky ingersoll se vyrábějí od svého vzniku neustále, 
nyní je značka známá v celém světě. Značka ingersoll 
pokračuje v tradici na základech, které jí dali do vínku bratři 
ingersollové,  hrdě představuje nové standardy kvality, 

precizní hodinky.

nejmenší existující kapesní hodinky
„rAdiolite“ – první hodinky které svítily ve tmě
první speciální vojenské hodinky, které byly 
designovány a vyvinuty ve spolupráci s armádou
první hodinky s „tváří“ – ty vznikla ve spolupráci 
s W. disneym – hodinky s Mickey Mousem
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1.

2.

4.3.

některé hodinky ingersoll jsou vybaveny korunkou a tlačítky 
jištěnými závitem, které zvyšují odolnost proti vniku 
kapaliny. Aby při užívání nedošly vaše hodinky k úhoně je 
potřeba řádně pochopit princip funkce jednotlivých druhů 

korunek a tlačítek.

1. Abyste dostali korunku do pozice, kdy je s ní možno 
natahovat a nastavovat, je nutné jí vyšroubovat z krčku 
proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že již 
z krčku vyskočila. 2. Abyste dostali korunku zpět do jištěné 
pozice, je nutné ji s mírným tlakem přitlačit ke krčku a jemně 

Návod

KorunKa a tlačítKa jištěná závitem
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otáčet ve směru hodinových ručiček dokud se nechytne 
závit. následně dotáhněte korunku ke krčku tak, abyste 
cítili, že je dobře utažená, ale že ji můžete kdykoliv snadno 
odšroubovat. při silném dotažení může dojít k poškození 
těsnění uvnitř korunky nebo ke stržení závitu krčku. 3. pro 
uvolnění tlačítka z usazení na krčku je nutné ho odšroubovat 
proti směru hodinových ručiček, dokud nebude možné dále 
točit. v ten moment je tlačítko v poloze, kdy se na něj dá 
mačkat a tlačítko přehazuje požadované funkce. 4. Abyste 
dostali tlačítko zpět do zajištěné polohy, je potřeba objímku 
zašroubovat ve směru hodinových ručiček zpět na krček, 

pro toto platí stejná pravidla jako u korunky.

datum nesmíte měnit přes tlačítko nebo korunku, pokud 
hodinky ukazují čas mezi 21:30 a 3:00 – pokud budete 
měnit datum v tomto čase, je velmi pravděpodobné 
mechanické poškození mechanismu! pro zjištění, zda se 
hodinky nacházejí mimo zmíněný interval je dobré nejdříve 
ručičkami protočit čas přes půlnoc (uvidíte, že se mění 
datum). následně si nastavíte čas mimo nebezpečný 

interval a změníte si datum.

nastavení data
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Fáze měsíce ukazuje interval mezi jednotlivých novoluním. 
tento interval trvá 29,5 dne.

Automatické hodinky se dokáží rozběhnout i bez nátahu, 
pokud se ale nenatáhnou před nošením řádně i přes 
korunku, může docházet k tomu, že se budou hodinky 
zpožďovat nebo zastavovat. doporučujeme tedy hodinky 
před nošením natáhnout (15 - 20 x otočení korunkou). 

Měsíční fáze ukazuje ve které fázi se právě měsíc nachází. 
pro nejpřesnější nastavení doporučujeme nastavovat buď 

při úplňku nebo při novoluní.

měsíční fáze

hodinky s automatickým nátahem

novoluní
skočný příliv

první ¼
hluchý příliv

Úplněk
skočný příliv

poslední ¼
hluchý příliv
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po natažení a při pravidelném nošení je již schopen rotor 
(automat) hodinky bez problémů udržet v chodu. při 
nastavování času prosím otáčejte korunkou jen ve směru 
hodinových ručiček, při točení do protisměru může dojít 
k mechanickému poškození. Maximální denní záruční 

odchylka chodu je +/- 40 vteřin za den. 

Maximální rezerva nátahu hodinek je 30 hodin. pokud 
tato doba uplyne, hodinky se zastaví a je nutné je opět 
ručně natáhnout. Je nutné pamatovat na to, že hodinky se 
automaticky nenatahují, když spíte – rotor se neprotočí, 
je tedy dobré udržovat i automatické hodinky v nátahu 
pomocí ručního nátahu. poZor: nepřetahujte nátah 

hodinek – mohlo by dojít k poškození stroje!

hodinky s automatickým nátahem
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a. b. c.
1824

auto

a. b. c.
18Day

auto

a. b. c.
18

auto

automaticKý nátah, 3 ručKy, 
datum
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení data 
(proti směru hodinových ručiček)
(c) – poloha korunky pro nastavení času

automaticKý nátah, 3 ručKy, 
datum / den v týdnu
(dAy) – Ukazatel dne v týdnu
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení data 
(proti směru hodinových ručiček)
(c) – poloha korunky pro nastavení času

automaticKý nátah, 3 ručKy, 
datum uKazatel 24 hodinového 
chodu
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení data 
(proti směru hodinových ručiček)
(c) – poloha korunky pro nastavení času
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3.

1 8

daym
a. b.

auto

eM

a. b.

auto

S

automaticKý nátah, sKeleton
2 ručKy s malou mimostřednou 
vteřinovou ručKou
(s) – Mimostředná malá vteřinová ručička
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(B) – polohA korUnky 
pro nAstAvení čAsU

automaticKý nátah, 3 ručKy, 
den v týdnu, velKé datum, měsíc 
a průhled na nepoKoj 
(18) – velký ukazatel data
(M) – Ukazatel měsíce (nepřehodí se 
sám, nutno vždy přes tlačítko)
(day) – Ukazatel dne v týdnu
(eM) – průhled na nepokoj
(1) – tlačítko pro nastavení data
(2) – tlačítko pro nastavení měsíce
(3) – Zapuštěné tlačítko pro nastavení 
dne v týdnu (pro přehození použijte 
nástroj se špičkou)
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení času

2.

1.
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a. b.

auto

18Day

24

y

m
1.

2.
a. b. c.

auto

automaticKý nátah, sKeleton,
3 ručKy
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení času

automaticKý nátah, 3 ručKy, 
den v týdnu, datum, měsíc, roK 
a uKazatel 24 hodinového chodu 
(dAy) – Ukazatel dne v týdnu
(18) – Ukazatel data
(M) – Ukazatel měsíce (nepřehodí se 
sám, nutno vždy přes tlačítko)
(y) – Ukazatel roku (nepřehodí se sám, 
nutno vždy přes tlačítko)
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(1) – tlačítko pro nastavení měsíce
(2) – tlačítko pro nastavení roku
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení 
dne v týdnu (proti směru hodinových 
ručiček), ve směru hodinových ručiček 
se nastavuje datum
(c) – poloha korunky pro nastavení času
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hodinky s technologií Quartz jsou hodinky elektricky 
poháněným stromečkem pomocí baterie. strojek je 
integrovaný obvod s quartz krystalem, pomocí něhož se 
reguluje procházející elektrický proud, čehož se využívá 
pro přesný časový tok. v Quartz hodinkách baterie posílá 
elektrický proud přes quartzový oscilátor po integrovaném 
obvodu. při průchodu elektrického proudu krystalem 
dochází k jeho výkyvům v přesné frekvenci 32768 za 
vteřinu. obvod počítá počet vibrací a používá je následně 
ke generování regulovaného elektrického pulzu jednou 
za vteřinu. tento puls pohání elektrický motorek, který 

následně hýbe ručkami.

pro prodloužení výdrže baterie je dobré v době, kdy hodinky 
nevyužíváte, šetřit jejich baterii. pokud vytáhnete korunku 
mimo základní polohu, zastaví se chod hodinek. hodinky 
se rozběhnou opět v momentě, kdy korunku vrátíte do 
základní polohy. v momentě kdy jsou hodinky zastaveny 

nedochází k odběru energie z baterie.

Quartzové hodinky

mechanismus pro šetření energie
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a. b. c.
18

a. b.

a. b. c.
18Day

Quartzový stroj, 3 ručKy
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod

Quartzový stroj, 3 ručKy, datum 
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod

Quartzový stroj, 3 ručKy, 
den v týdnu, datum 
(dAy) – Ukazatel dne v týdnu
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení data 
(proti směru hodinových ručiček)
(c) – poloha korunky pro nastavení času
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a. b.S

a. b. c.S

18

Quartzový stroj, 2 ručKy s malou 
mimostřednou vteřinovou ručKou 
(s) – Malá mimostředná vteřinová ručička
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod

Quartzový stroj, 2 ručKy, datum 
a malá mimostředná vteřinová 
ručKa  
(18) – Ukazatel data
(s) – Malá mimostředná vteřinová ručička
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod

a. b. c.

1 8
Quartzový stroj, 3 ručKy, 
velKé datum
(18) – Ukazatel data
(a) – Základní poloha korunky určená 
pro nátah (ve směru hodinových ručiček)
(b) – poloha korunky pro nastavení data 
(proti směru hodinových ručiček)
(c) – poloha korunky pro nastavení času
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cc

a. b. c.

60

S

18

1.

2.

Quartzový stroj, 3 ručKy, 
den v týdnu, datum 
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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cc

a. b. c.
60 24

1.

2.18

Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum, uKazatel 
24 hodinového chodu   
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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cc

18
a. b. c.

60 S

1.

2.

Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum  
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum   
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(1/20) – Ukazatel stopek 1/20 vteřin
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1 nebo 2, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)

a. b. c.
60

S

1/20
1.

2.

18

cc
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Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum, uKazatel 24 
hodinového chodu  
(30) – čítač minut chronographu (stopek)
(Cs) – Mimostředná vteřinová ručka 
chronographu (stopek)
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1 nebo 2, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)

18
a. b. c.

30 24

cS

1.

2.
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Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum, uKazatel 24 
hodinového chodu    
(CC) – Centrální vteřinová ručka 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)

18

cc

a. b. c.
60 24

S

1.

2.
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Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum, druhý čas 
a uKazatel 24 hodinového chodu  
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(24) – Ukazatel 24 hodinového chodu
(s) – Malá standardní vteřinová ručička
(dt) – druhý čas
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)

cc

Dt

a. b. c.
60 24

S

1.

2.
18
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cc

a. b. c.
60 1/20

S

1.

2.
18

Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum   
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(1/20) – Ukazatel stopek 1/20 vteřin
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1 nebo 2, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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cc

a. b. c.
60 1/20

S

1.

2.

1 8

Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), velKé datum 
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(1/20) – Ukazatel stopek 1/20 vteřin
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1 nebo 2, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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cc

1.

2.
a. b. c.S

Day60

18

Quartzový stroj, chronograph 
(stopKy), datum, den v týdnu 
(CC) – Centrální vteřinová ručička 
chronographu (stopek)
(60) – čítač minut – chronograph – stopky
(day) – Ukazatel dne v týdnu
(s) – standardní vteřinová ručička
(18) – Ukazatel data
(1) – tlačítko chronographu (stopek) – 
funkce start/stop
(2) – nulovací tlačítko chronographu 
(stopek) – nemačkat pokud jsou stopky 
v chodu (hrozí zničení strojku)
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro přehození data 
(ve směru hodinových ručiček), nezastaví 
chod hodin
(c) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod (pokud v této pozici 
mačkáte tlačítko 1 nebo 2, můžete nastavit 
centrální vteřinovku stopek do výchozí 
pozice)
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a. b.
day date

mP

1.

2.

Wk

Quartzový stroj, datum, den 
v týdnu, týden, měsíční fáze  
(day) – Ukazatel dne v týdnu
(date) – Ukazatel data
(Mp) – Ukazatel měsíční fáze
(Wk) – ručka ukazatele týdne
(1) – tlačítko dne v týdnu
(2) – tlačítko data
(a) – Základní poloha korunky
(b) – poloha korunky pro nastavení času, 
zastaví se chod 
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všechny hodinky ingersoll mají (byť i jen minimální) odolnost proti vodě, 
jsou jednotlivě testovány. před použitím hodinek ve vodě si prosím 
řádně ověřte jejich klasifikaci na daný stupeň odolnosti. před použitím 
hodinek ve vodě zda je korunky řádně usazená k pouzdru a zda jsou 
řádně zajištěna i všechna tlačítka. pod vodou je zakázáno používat 
korunku a tlačítka nebo na ně mačkat či stláčet. voděodolnost není 
trvalá. časem dochází ke ztvrdnutí těsnění v hodinkách, což způsobuje 
snížení odolnosti. stejně tak vystavování hodinek velkým změnám 
teplot může porušit jejich voděodolnost. doporučujeme pravidelné 
přezkoušení odolnosti. Zamlžení skla nemusí vždy znamenat vnik 
kapaliny do pouzdra, může se jednat o reziduum maziva ve stroji. pokud 

však toto zaznamenáte, je dobré nechat hodinky zkontrolovat.

odolnost proti vodě

stupeň
vodo-
těsnosti

WR 30m

WR 50m

WR 100m

WR 200m

3 ATM

5 ATM

10 ATM

20 ATM

3 BAR

5 BAR

10 BAR

20 BAR

st
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ve vašem okolí existují situace a vlivy, které mohou mít 
špatný dopad na vaše hodinky. Je důležité vyvarovat 
se těchto jevů: extrémní horka nebo mrazy, dlouhá doba 
vystavení hodinek přímému slunečnímu světlu, ponechání 
ve vlhku a slané vodě. vaše hodinky nejsou chráněny před 
magnetickým polem, který generují spotřebiče ve vašem 
okolí – televize, audio zařízení, … Je nebezpečné vystavovat 
hodinky silným zdrojům magnetismu a elektrickému poli – 
může dojít k poškození stroje hodinek. Je velmi důležité 

vyhnout se nárazům a pádům hodinek.

hodinky čistěte jen měkkým hadříkem a čistou vodou 
(pokud jsou dostatečně voděodolné)

nevystavujte hodinky vodě pokud nemají dostatečnou 
klasifikaci voděodolnosti

po vystavení hodinek slané vodě hodinky vždy řádně umyjte 
ve sladké vodě a řádně usušte čistým měkkým hadříkem
kovové tahy by se měly čistit periodicky. čistěte jemným 

kartáčkem pod středně mýdlovou vodou a následně 
důkladně vysušte.

hodinky doporučujeme dávat na pravidelnou kontrolu 
a servis každých 18 – 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření

péče o hodinky
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1.

2.

3.

4.

pásky jsou výhradně z pravé kvalitní kůže, barva se tak 
může lehce lišit.

1. rozepnutí spony je možné současných zmáčknutím 
tlačítek. dvě křídla spony se následně rozevřou dostatečně 
na to, abyste si hodinky buď sundali nebo nasadili, případně 
provedli korekci délky pásku. 2. Jeden z konců spony má 
na sobě regulační zařízení – to můžete otevřít a přesunutím 
jistící tyčinky do jiné požadované dírky pásku pásek zkrátit 
nebo prodloužit, poté je třeba mechanismus opět zajistit. 3. 
pokud máte délku pásku nastavenu správně, můžete sponu 
zavřít nejprve však tou částí, která je označena číslovkou 
3. 4. následně provlečte přesahující část pásku otvorem 

4 a celou sponu zajistěte docvaknutím na základnu.

koženné pásky

spona typu „motýlek“ s tlačítky
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lhůta pro uplatnění reklamace, záruční doba, je • 
24 měsíců od data zakoupení
životnost hodinek není shodná se záruční • 
lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu 
používání, ošetřování a celkovém zacházení se 
zakoupenými hodinkami
záruka se vztahuje na vady, které vznikly v • 
průběhu záruční doby prokazatelnou chybou 
výroby, technologického postupu nebo skrytou 
vadou materiálu
reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením • 
o stavu přijatého šperku, kde je řádně a úplně 
popsán důvod reklamace

Záruční a reklamační podmínky 
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záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku • 
opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz. 
Zákon č. 136/2002 sb., § 619, odst. 2) jako jsou 
např. poškrábání, otěr zlacení nebo vypadnutí 
kamene
záruka se nevztahuje na vady hodinek nebo • 
šperku způsobené nevhodným a neodborným 
zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými 
jsou např. přetržení řetízku a náramků nebo jejich 
natažení, deformace prstenů, ztrhání závitu, 
rozbití kamenu atd.
reklamaci hodinek proveďte bezodkladně, • 
používání vadného nebo poškozeného šperku 
může způsobit zvětšení této vady, popř. 
nenávratné zničení hodinek
po uplynutí záruční doby nárok na uznání • 
reklamace zaniká
záruka se nevztahuje na pásek hodinek, baterii • 
a poškození kapalinou (pokud hodinky nemají 
požadovaný stupeň odolnosti)
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reklamační řízení se řídí odpovídajícími • 
ustanoveními občanského zákoníku a také 
zákonem č. 634/1992 sb.
záruku je nutné doložit platným záručním listem • 
nebo prodejním dokladem, v případě nedoložení 
se záruka neuznává
prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího • 
ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních 
dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro 
odborné posouzení reklamované vady, nejpozději 
bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. tuto 
lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. 
po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel 
stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou 
nelze odstranit.
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nenoste hodinky při výkonu těžkých • 
prací, v prašném prostředí a v prostředí 
s agresivními výpary
hodinky s kameny (swarowski) • 
nenamáčejte ve vodě a v saponátech
vyvarujte hodinky kontaktu s parfémem, • 
lakem na vlasy, líčidly atd.
u hodinek s kovovým páskem se vyvarujte • 
ostrému ohybu, sundejte hodinky před 
spaním nebo sportem
hodinky čistěte jen prostředky k tomuto • 
účelu určenými (vata, hadříky) a po 
vyčištění je vždy dokonale vysušte

naším cílem je především vaše plná spokojenost 
se zakoupeným zbožím, proto si vám dovolujeme 
poskytnout několik důležitých rad:

vážený zákazníku,
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datum prodeje:

typ hodinek a jejich označení:

prodejce a jeho podpis:

kupující (jméno, telefonní a emailový kontakt):

potvrZení Záruky


