
User manual (en)
Display and functions

➊ Hour hand

➋ Minute hand

➌ Seconds hand

➍ Crown

➎ Date

Time and date setting
Date setting

- Pull the crown out to position II (watch still running).
- Turn the crown clockwise until the required date appears.
- Push the crown back into position I (watch running).

Setting the time
- Pull the crown out to position III (watch stopped).
- Turn the crown, until the current time is displayed.
- Push the crown back into position I.

MonPrunier quartz watches

Quartz watches are battery powered, and cannot be recharged. They generally have a power reserve of more than 2
years in continuous use. The ambient temperature can affect the precision of quartz movements, causing variations
of around -0.5 to +0.7 seconds per day.
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Care and maintenance

Prevent your watch from coming into any direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetic products etc.,
since they may damage the bracelet, the case or the gaskets. Do not expose your watch to sudden temperature
changes.

Water resistance of the watch can be affected by aging of the gaskets or by an accidental impact on the watch. We
recommend that you have your watch's water resistance checked once a year, and checked regularly for optimum
operation every 3 to 4 years, by a reliable watchmaker or jewelry shop.

Collection and processing of end of life quartz watches *

This symbol indicates that this product should not be disposed of with household waste. It must be returned to an
authorized collection point. By following this procedure you will contribute to protecting the environment and
human health. Recycling the materials will help to conserve natural resources.

Battery type: silver oxide and zinc button cell.
Battery model: 371 / SR920SW
For environmental reasons, do not dispose of used batteries in household waste.

* Valid in European Community member states and in any countries with comparable legislation.
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Uživatelský manuál (cs)
Displej a funkce

➊ Hodinová ručička

➋ Minutová ručička

➌ Sekundová ručička

➍ Korunka

➎ Datum

Nastavení času a data

Nastavení data
- Vytáhněte korunku do polohy II (hodinky stále běží).
- Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí požadované datum.
- Zatlačte korunku zpět do polohy I (hodinky běží).

Nastavení času
- Vytáhněte korunku do polohy III (hodinky zastaveny).
- Otáčejte korunkou, dokud se nezobrazí aktuální čas.
- Zatlačte korunku zpět do polohy I.

MonPrunier quartzové hodinky

Quartzové hodinky jsou napájeny baterií a nelze je dobíjet. Obvykle mají rezervu chodu více než 2 roky při
nepřetržitém používání. Okolní teplota může ovlivnit přesnost quartzových strojků, což způsobuje odchylky
přibližně -0,5 až +0,7 sekundy za den.
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Péče a údržba

Zabraňte přímému kontaktu hodinek s rozpouštědly, čistícími prostředky, parfémy, kosmetickými výrobky atd.,
protože by mohly poškodit náramek, pouzdro nebo těsnění. Nevystavujte hodinky náhlým změnám teploty.

Vodotěsnost hodinek může být ovlivněna stárnutím těsnění nebo náhodným nárazem na hodinky. Vodotěsnost
hodinek doporučujeme nechat zkontrolovat jednou ročně a pravidelně každé 3 až 4 roky kontrolovat optimální
funkčnost u spolehlivého hodináře nebo klenotnictví.

Sběr a zpracování quartzových hodinek po skončení životnosti *

Tento symbol označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem. Musí být vrácen do
autorizovaného sběrného místa. Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského
zdraví. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.

Typ baterie: knoflíková baterie z oxidu stříbra a zinku.
Model baterie: 371 / SR920SW
Z ekologických důvodů nevyhazujte použité baterie do domovního odpadu.

* Platí v členských státech Evropského společenství a ve všech zemích se srovnatelnou legislativou.

MonPrunier Quartz watch
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