
Návod k použití 
 

 

Gratulujeme k výběru hodinek a doufáme, že Vám 

přinesou mnoho radosti. 

Hodinky nejsou chráněny proti nárazu, stříkající, 

ani tekoucí vodě. Nejsou odolné proti ponoření do 

vody. 

Tento návod se vztahuje obecně ke všem dodávaným hodinkám, 

zakoupeným na e-shopu foxwood.cz 

 

Baterie 

Na kapacitu baterie je záruka 6 měsíců. Baterii si 

nechte vyměnit v renomovaném hodinářství. Pokud 

dojde k poškození produktu v rámci nerenomované 

manipulace s baterií či strojkem hodinek, neneseme 

žádnou odpovědnost za vniklé škody a produkt ztrácí 

záruku. 

 

Hodinové strojky 

Naše hodinky jsou vybaveny strojky Miyota.  

Společnost Miyota je jedna z největších společností na 

světě, která se zabývá výrobou strojků. Jedná se o 

japonskou společnost. 

 

Přesnost 

Přesnost quartzových hodinek může narušit okolní 

teplota, a způsobit tak variace řádově –0,5 až +0,7 

vteřin denně. Vám zbývá pouze nastavit přesný čas, a 

případně i datum, pokud jsou tímto zobrazením vaše 

hodinky vybaveny 

 

Nastavení času 

Povytažením korunky do polohy nastavení můžete 

nastavit čas na Vašich hodinkách. Jestliže jsou hodinky 

vybaveny i zadáním data či dnů v týdnu, má korunka 

ještě další polohu, kdy jedna poloha funguje 

standardně. Druhá je právě pro nastavení data, či dnů. 

 

Péče a údržba 
Teplota 

Nevystavujte své hodinky náhlým změnám teplot 

(např. expozice na slunci a následné 

podchlazení) nebo extrémním teplotám (nad 60 °C 

nebo pod 0 °C). 

 

Magnetické pole 

Nevystavujte své hodinky intenzivnímu působení 

magnetického pole, které je vyzařováno reproduktory, 

mobilními telefony, počítači, chladničkami nebo jinými 

elektromagnetickými přístroji. 

 

 

Šoky 

Vyvarujte se teplotním a jiným šokům: Mohou 

způsobit poškození vašich hodinek. V případě 

prudkého nárazu nechte své hodinky zkontrolovat v 

renomovaném hodinářství. 

 

Škodlivé látky 

Zamezte jakémukoli přímému kontaktu hodinek s 

rozpouštědly, čisticími prostředky, parfémy, 

kosmetickými výrobky apod.: Mohou poškodit 

náramek, pouzdro hodinek. 

S hodinkami nechoďte do sprchy, bazénu nebo do 

moře. Vyhněte se i umývání nádobí s hodinkami na 

ruce. Čisticí prostředky mohou způsobit ztrátu 

přírodního maziva a vyblednutí barvy. 

Vyhněte se také soustavně vlhkému prostředí a dešti, 

hodinky nejsou voděodolné ani vodotěsné. 

 

Čištění 

dřevěné části hodinek lze čistit lehce navlhčenou 

látkou či prostředky vhodnými k oživení dřeva. Nesmí 

se však jednat o látky, které by se mohli ve dřevě 

zůstat a vzlínat se do strojku hodinek a poškodit jej. 

Voda ani jiné látky nesmí být na hodinky nality či 

natřeny ve vysoké míře. Hodinky nejsou voděodolné. 

Gumové pásky lze omývat.  

 

Kožené řemínky 

Hodinky noste volně. Snažte se, abyste mohli mezi 

ruku a řemínek vložit špičku malíčku. Vaše ruka bude 

uvolněná a nebude se vám potit zápěstí. Při zapínání 

neohýbejte řemínek přes sponu velkou silou. Kůže by 

se mohla jemně potrhat nebo dokonce popraskat. 

Neomývejte vodou. Ošetření kůže pomocí včelího 

vosku, karnabského vosku nebo lanolinového oleje 

provádějte alespoň jednou za měsíc. 

 

U dřeva, kůže, pryže a gumy může dojít k barevným 

změnám v průběhu využívání, vzhledem k povaze 

materiálů a prostředí a užívání, kterému jsou 

vystavovány. 

Změna zbarvení dřeva či popraskání koženého pásku 

nejsou důvody k reklamaci, jelikož se jedná o stav 

vycházející z povahy materiálů a zacházení s ním. 

 


