Použití
Pro vodotěsné hodinky se šroubovacím víčkem
Včetně 4 různých BIT nástavců.
Vhodný pro všechny druhy běžných hodinek.

Použití

Návod k obsluze

Univerzální profesionální hodinářský nástroj
Obj.č.: 82 09 63

Položte hodinky sklíčkem na měkkou podložku, která toto sklíčko nepoškrábe. Poté vyberte ze 4 různých tvarů
bitů vhodné 3 bity, které se hodí na spodní víčko hodinek. Nasaďte tyto 3 malé bity do úchytek (držáků)
na nástroji na otvírání hodinek. Rýhovaným kolečkem a otočnou vrubovanou rukojetí nastavíte potřebnou rozteč
držáků (úchytek) bitů. Rozteč mezi těmito držáky bitů musí být u všech tří stejná, abyste docílili otáčením
nástroje na otvírání hodinek kruhovou dráhu. Zasuňte nyní tyto bity do příslušných otvorů na spodním víčku
hodinek a našroubujte spodní víčko hodinek na hodinky otáčením nástroje na otvírání hodinek doleva.
Dejte pozor na to, že budete po otevření vodotěsných hodinek potřebovat nové těsnění (O-kroužek), který brání
vniknutí vody nebo jiných kapalin do vnitřku hodinek. Tato těsnění (O–kroužky) naleznete v sortimentu svého
prodejce.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nástroje. Případné opravy
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody. Tento výrobek
a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový
materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace,
spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Nástroj nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků).

Záruka
Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu
k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Úvod

Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronic.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
DO/10/2008

Vážení zákazníci,
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hodinářského nástroje.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
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