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Használati és kezelési útmutató karórákhoz 

Ne próbálja felnyitni az óra burkolatát, vagy fedőlapját! 

A festett felületek elszíneződhetnek, erőteljes nyomás, hosszas dörzsölés, vagy karcolás hatására. Bizonyos 

körülmények között dörzsölés hatására (nagy erő folyamatos ütés, dörzsölés stb), a színes alkatrészek 

elszíneződhetnek. 

A szennyeződés, víz, vagy egyéb anyagoknak az óra burkolatoknak az eltávolításához, használjon puha textíliát. 

Soha ne tisztítsa az órát, illóanyagokat tartalmazó szerekkel. 

Ha az órát hosszabb ideig nem szeretné használni, akkor töröljön le róla minden szennyeződést, és tárolja 

száraz, hűvös helyen, napfénytől védett helyen. 

Kerülje az óra használatát, szélsőséges körülmények között, különben az óra működése leállhat, vagy az óra, 

nem megfelelően, hibásan működhet. 

Az órákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak, a megszokott napi használat (rendeltetésszerű használat) során 

őket érő, külső behatásoknak / ütéseknek, kérjük, kizárólag, rendeltetésszerűen használja a terméket, a termék 

működési élettartamának megőrzése érdekében. 

Ne tárolja az órákat, elektrosztatikus energiaforrások közelében. Erőteljes elektrosztatikus hatás 

következtében, az óra kijelzőjén, hibás adatok jelenhetnek meg. Vagy az óra egyes részei károsodhatnak. 

Az analóg, és a vegyes (analóg-digitális), órák kijelzőjén, egy mágnesen erővel működő motor mozgatja. Ha egy 

ilyen óra, erőteljes mágnesességet kibocsátó eszköz (hangszóró, mobiltelefon stb) közelébe kerül, akkor a 

mágnesesség hatására, az óra kijelzőjén, téves adatok jelenhetnek meg. 

Kérjük ne engedje, hogy az órát, oldószer, vegyszer, benzin, olaj, vagy más zsiradék illetve ezen összetevőket 

tartalmazó tisztítószer, ragasztó, festék, gyógyszer, vagy kozmetikum érje. Ilyen szerekkel történ érintkezés 

esetén, az óra burkolata, műanyag- vagy bőr szíja, egyéb alkatrésze elszíneződhet, vagy károsodhat / 

meghibásodhat. Az óra ilyen anyagokkal történő érintkezése esetén, azonnal távolítsa el róla az adott anyagot, 

egy száraz, puha textíliával. 

Bár az óra gyártásához, rozsdamentes fémet használnak, a rozsda megjelenhet, ha az órát szennyeződés éri, és 

nincs megfelelően tisztítva. 

Automata órákról: A kezek mozgatása révén, a szerkezet automatikusan feltöltődik. Következésképpen, ennek 

pontossága, legfőképp, a használójától, vagyis annak tevékenységétől függ. Teljes feltöltésnél, azaz 24 órás 

használat esetén, a szerkezet további 24 órán keresztül működik. Ha a szerkezet leáll, a felhúzó segítségével 

újratölthető. 

Quartz órák: ezek működését, elem biztosítja, melynek átlagos élettartama (lítium nélküliek esetén), 12-18 

hónap. Egyes óráknál, melyek az elem kifogására figyelmeztető rendszerrel ellátottak (E.O.L), mikor az elem 

kezd lemerülni, a másodperc mutató 4 másodpercenként ugrik egyet, így figyelmeztetve az elem állapotára. 

Amikor a rendszer az elem  lemerülésére figyelmeztet, az elemet, azonnal ajánlott kicserélni, mivel egy 

lemerülő elem, károsíthatja, az óra belső szerkezetét. 
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