
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Záruční doba je 24 měsíců od data koupě na všechny výrobní vady vyjímaje: opotřebení a poškození vzniklé běžným 
užíváním výrobku, poškozením výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a 
obvyklými způsoby používání, poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci, 
mechanické poškození výrobku, poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií), vady a poškození 
způsobené neodborným zásahem do výrobku, či neoprávněným zásahem třetích osob. 

Vodotěsnost 
Označení vodotěsnosti hodinek dle DIN 8310. 

Označení na pouzdru 
hodinek 

Vlastnosti 

déšť, pára, 
kondenzace 

mytí rukou, 
sprchování 

plavání, 
šnorchlování 

potápění 
s přístrojem 

bez označení ne ne ne ne 

3 ATM (30 m) ano ne ne ne 

5 ATM (50 m) ano ano ne ne 

10 ATM (100 m) ano ano ano ne 

20 ATM (200 m) ano ano ano ano 

POKYNY PRO QUARTZOVÉ HODINY 

1. Odejměte kryt baterií a/nebo zadní kryt  hodin a vložte bateriové články do polohy podle označení (+) a (-) na
držáku baterií.

2. Nastavování času

Pootočte ručním řidítkem a nastavte správný čas.

3. Spuštění rotujícího kyvadla hodin (je-li jejich součástí)

Přesuňte spouštěcí páčku vespod nebo v zadní části hodin do polohy START.

Pokud zakoupené hodiny nemají spouštěcí páčku, prosíme, pak prstem pomalu a opatrně pootočte kyvadlem.

4. Odstraňte zarážku kyvadla (je-li součástí hodin)

5. Uveďte kyvadlo (je-li součástí hodin) do pohybu.

Pohněte páčkou kyvadla lehce vpravo nebo vlevo.

*) Prosíme, umístěte hodiny na rovnou podložku. Jinak se vlivem náklonu může kyvadlo zastavit.

Návod na  nástěnné, stolní hodiny a budíky – RHYTHM Japan, DOGENI, HERMLE Germany, ATLANTA 

Po vložení baterie na zadní straně budíčku dle vyobrazení otáčejte hřídelkou nebo kolečkem ve směru hodinových 
ručiček až docílíte potřebného nastavení hodin. 

Nastavení buzení 

Otáčejte kolečkem „alarm“ až docílíte požadovaný čas buzení. 

Upozornění : 

Prosíme, neinstalujte hodiny v místech s následující charakteristikou: 

a) v místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí

b) v blízkosti silných vibrací



c) v prašném prostředí.

Prosíme, nedotýkejte se setrvačníku hodin.

Prosíme, nečistěte hodiny ředidlem nebo jiným chemickým přípravkem. K očištění se doporučuje používat roztok 
neutrálního mýdla nebo běžný čisticí přípravek. 

Prosíme, vyměňujte baterie jednou za rok. Z vybitých baterií může unikat tekutina a poškodit Vaše hodiny. 

Obecný návod k automatickým hodinkám 

Automatické hodinky jsou samo-natahovací. Automatické natahování je dáno pohybem rotoru pod strojkem při 
manipulaci/nošení hodinek. Přesnost strojku mechanických automatických hodinek se pochopitelně nedá srovnávat 
s quartzovými strojky. Lehké odchylky jsou běžné, především při vysokých změnách teploty. 

Obecný návodu ke quartzovým hodinkám 

Quartzové hodinky jsou poháněny výměnnou baterií. Zabraňte, proto prosím nadměrnému kontaktu s vodou, pokud 
se nejedná o vodotěsné hodinky, případně pokud u vodotěsných hodinek nebyla provedena tlaková zkouška. 
Nepokoušejte se vyměnit baterii sám. Výměna musí být provedena odborníkem. 

Návod k mechanickým budíčkům ATLANTA 

Nastavení – natažení budíčku: 

Pro natažení pootáčejte klíčkem ve směru ukazatele šipky. Při maximálním natažení Vám strojek budíčku vydrží 
natažen po dobu cca 24 hodin. Pro nastavení času, použijte řídítko, pootáčejte ve směru hodinových ručiček. 

Nastavení – natažení alarmu budíčku: 

Pro natažení pootáčejte klíčkem ve směru ukazatele šipky. Pro nastavení času buzení, použijte řídítko označené 
„alarm“. Pro vypnutí/zapnutí buzení použijte horní páčku, jenž se překlopí pouze z jedné strany na druhou. 

Seřízení 

Pakliže se budíček používá pravidelně, mechanické části se mohou po určité době rozladit, pro doladění, do seřízení 
použijte nástroj s označením +/-. 

Základní podmínky reklamace 

Pro urychlení reklamačního řízení doporučujeme přiložit kopii pokladního dokladu. 

Záznam o opravě v záruce: 

1) 2) 3) 

Datum prodeje: ………………………….. Razítko prodejny: …………………………………… 

Servis: DIAX, s.r.o., Okrouhlo 164, Okrouhlo 254 01
          http://diax.cz/     https://www.lintex.cz/    

http://diax.cz/
http://www.hodinky-hodiny.cz/
https://www.lintex.cz/
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