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Beüzemelési útmutató óráinkhoz
Gratulálunk Neked, hogy immáron Te is szívvellélekkel készített különleges óráink
valamelyikének büszke tulajdonosa vagy! Használd egészséggel és leld olyan nagy örömed
benne, mint mi tettük az elkészítésében!
FONTOS!!!
Óráink összeszerelés után minden esetben minőség teszten esnek át. Néhány percig járatjuk
őket, ellenőrizzük működésüket, ám előfordulhat szállítás közben sérülés, ezért kérünk mielőtt
üzembe helyezed/átadod, győződj meg róla, hogy a mutatók szállítás közben nem
deformálódtake el, nem érneke össze. Ehhez néhányszor tekerd körbe a mutatókat, az
óraszerkezet hátulján található beállító gomb segítségével, illetve elem behelyezése után a
másodperc mutató, legalább egyszer érjen körbe akadás mentesen. Amennyiben akadást
tapasztalsz, 
haladéktalanul távolítsd el az elemet a szerkezetből és óvatosan hajlítgasd a
mutatókat addig amíg a probléma megszűnik és a mutatók ismét akadás mentesen járnak.
Mutatók nélkül szerelt óra esetén, az alábbi egyszerű teendőid vannak:
1. Vedd ki a 3 db mutatót csomagolásból, rakd egymás mellé őket, ekkor láthatod, hogy
kettőnek lyuk van az egyik végén, a másodperc mutatónak pedig egy derékszögben
kiálló száracska. Ellenőrizd, hogy a mutatók egyenesek, nem deformálódtake, ha igen
óvatosan hajlítsd az ellenkező irányba, amíg egyenes nem lesz. Ha a deformálódás túl
nagy, vagy nem tudod megszüntetni, értesíts minket!
2. Elsőként a két lyukas végű mutató közül a hosszra kisebbiket (amelyiknek nagyobb lyuk
van az alján) húzd rá az óraszerkezet kiálló tengelyére, úgy hogy az ne essen le róla. Ne
tekerd, nem menetes, csupán rá kell szorulnia!
3. Másodszorra a másik hosszabb mutatót húzd rá a tengelyre, az előbbi módszer szerint.
4. Végül a másodperc mutatót dugd a végébe enyhe nyomással, semmiképp se próbáld
tövig, de azért ki se essen belőle.
5. Ellenőrizd a fenti módszer szerint, hogy a mutatók nem akadnake össze!
A Te megelégedettséged legfontosabb számunkra, ezért ha bármi problémád van, hívj minket
és megoldjuk! Köszönjük, hogy minket választottál, kövesd oldalunkat továbbra is, hisz
naprólnapra újabb különleges termékekkel rukkolunk elő.
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