
NÁVOD K OBSLUZE
& MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

NÁVOD K OBSLUHE
& MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA



3ROKY
ZÁRUKA

Reference/Referencia

Datum prodeje/Dátum predaja

Razítko a podpis/
Pečiatka a podpis



4 5

če
št

in
a

če
št

in
aPOPIS HODINEK 

Bez chronogafu

1.  Hodinová, minutová a vteřinová 
ručka 

2. Pouzdro 
3. Tah, řemínek 
4. Den 
5. Datum  
6.  Korunka  

/ nastavení data a času /

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Děkujeme, že jste si zakoupili hodinky Wenger. Na Vaše nové hodinky Wenger je posky-
tována mezinárodní záruka po dobu 3 let.
Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu budou po 
předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Jestliže bude závada 
takového rozsahu, že hodinky nepůjde opravit, budou vám vyměněny za nové. Záruka se 
nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko, obnošený řemínek). Záruka 
se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mecha-
nickým poškozením ani na životnost baterie.
Reklamaci můžete v době záruky uplatňovat u svého prodejce nebo dovozce. Výše uve-
dené záruční podmínky výrobce jsou nezávislé na nabídce prodejce. Pokud budete mít 
problém s vyřízením Vaší reklamace u prodejce, kontaktujte zákaznický servis dovozce 
ve Vaší zemi, kterému předložíte záruční list a popíšete problém s reklamací. Meziná-
rodní servisní centra distributorů jsou vám k  dispozici i po uplynutí záruční doby za 
rozumnou cenu.

Doporučení: výměnu baterie provádějte v autorizovaném servisu.
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aPOPIS HODINEK 

S chronografem

1. Hodinová a minutová ručka  
2.  Čítač minut / mimo Urban 

Classic Chrono: ukazatel dní 
v týdnu / 

3. Vteřinová ručka 
4.  Čítač hodin / mimo Urban 

Classic Chrono: čítač minut / 
5. Čítač vteřin 
6. Horní tlačítko  
7. Korunka  
8. Dolní tlačítko  
9. Datum
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KOMPONENTY HODINEK 
 
Švýcarský bateriový strojek. Tahy a řemínky z nerezové oceli, titanu, přírodní telecí kůže, 
silikonu, nylonu a jiných vysoce kvalitních a odolných materiálů. Pouzdro z nerezové 
oceli nebo titanu, které zajišťují kvalitu, odolnost a trvanlivost.

Vodotěsnost – do 10 ATM (100m) pro běžné používání, do 20 ATM (200m) pro potápění

Ukazatelé – Ručky a indexy mohou být potaženy luminiscenční vrstvou pro lepší noční 
viditelnost. Na přímém slunci se nabijí během několika sekund. Některé modely mají 
jednosměrnou otočnou lunetu pro sledování uplynulého času.

Otočná luneta
1.  Otočte lunetou proti směru hodinových ruček, dokud není nulová poloha (60)  

u minutové ručky.
2.  Pozice minutové ručky ve vztahu k nulové poloze na lunetě udává celkový uplynulý 

čas.
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aNASTAVENÍ DNE, DATA A ČASU 

 
1.  Vytáhněte korunku do pozice II (jedno cvaknutí), otáčejte jí proti směru hodinových 

ruček, dokud se nezobrazí datum jeden den před vámi požadovaným datem.

2.  Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), otáčejte s ní po směru hodinových 
ruček, dokud se nezastaví na příslušném datu. Poté ručky nastavte na správný čas. 
Vraťte korunku do pozice I.

3.  U hodinek s ukazatelem data a dne vytáhněte korunku do pozice II, otáčejte po směru 
hodinových ruček pro požadovaný den a proti směru hodinových ruček pro změnu 
data.

4.  Vraťte korunku do výchozí pozice I a zkontrolujte, zda je korunka u hodinek s vodo-
těsností zašroubována.

Důležité pro garanci vodotěsnosti: je možné, že jsou Vaše hodinky vybavené šroubovací 
korunkou. V tom případě zamáčkněte korunku do pozice I, přitlačte k pouzdru a otáčejte  
po směru hodinových ruček až do úplného zašroubování. Důležité: Korunka musí být vždy  
zcela zašroubovaná, jinak není možné garantovat vodotěsnost.
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aNASTAVENÍ DATA A ČASU (URBAN CLASSIC CHRONO) 

 
1. Vytáhněte korunku do pozice III (dvě cvaknutí), vteřinová ručka stojí.

2.  Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi 
požadovaným dnem.

3. Vraťte korunku do pozice II.

4. Otáčejte po směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované datum.

5. Vytáhněte korunku do pozice III.

6. Otáčejte proti směru hodinových ruček do požadovaného dne v týdnu.

7.  Pokračujte v  otáčení proti směru hodinových ruček až k  nastavení požadovaného 
času.

8. Vraťte korunku zpět do pozice I a zašroubujte.
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aNASTAVENÍ DATA A ČASU PO VÝMĚNĚ BATERIE 

(ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)
 
1. Vytáhněte korunku do pozice II (1 cvaknutí).

2.  Otáčejte proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí jeden den před Vámi 
požadovaným datem.

3. Vytáhněte korunku do pozice III.

4.  Otáčejte ručkou proti směru hodinových ruček, dokud se nezobrazí požadované da-
tum.

5. Otáčejte dále proti směru hodinových ruček do požadovaného nastavení času.

6. Vraťte korunku zpět do pozice I.
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aSEŘÍZENÍ RUČEK DO POZICE 0 (URBAN CLASSIC CHRONO,

ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)
 
Příklad: Může se stát, že jedna nebo více ruček u hodinek s chronografem není přesně 
na pozici 0 a je nutné je seřídit (např. po výměně baterie)

1. Vytáhněte korunku do pozice III.

2. Stiskněte současně po dobu dvou sekund tlačítko A a tlačítko B.

3. Ručka ukazatele stopek bude rotovat o 360 stupňů.

4.  Několikrát stiskněte tlačítko A, postupně krátce stlačujte, poté přidržte tlačítko B  
a krátce stiskávejte tlačítko A až do úplného seřízení.

5. Vraťte korunku zpět do pozice I.
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naPOPIS HODINIEK 
Bez chronogafu

1.  Hodinová, minútová  
a sekundová ručička 

2. Puzdro 
3. Náramok alebo remienok 
4. Deň 
5. Dátum  
6.  Korunka  

(nastavenie dátumu a času)

ZÁRUKA A PODMIENKY ZÁRUKY
Ďakujeme, že ste si zakúpili hodinky Wenger. Na Vaše nové hodinky Wenger je poskytovaná 
medzinárodná záruka po dobu 3 rokov.
Poruchy vzniknuté počas záručnej lehoty, ktoré vznikli chybou výroby, alebo materiálu, budú 
po predložení záručného listu, alebo paragónu bezplatne odstránené. Ak bude porucha  
v takom rozsahu, že hodinky nebude možné opraviť, budú hodinky vymenené za nové. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie (napr. poškriabané sklíčko, ošúchaný, alebo 
obnosený remienok). Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym používaním, 
neodbornými, neautorizovanými zásahmi a mechanickým poškodením. Tiež sa nevzťahuje 
ani na životnosť batérie. Akékoľvek ďalšie nároky (napríklad za škody ktoré nespadajú pod 
vyššie uvedené záruky) sú výslovne vylúčené, okrem platných zákonných ustanovení pre 
kupujúceho a výrobcu. 
Reklamáciu môžete v rámci záručnej lehoty uplatniť u svojho predajcu, alebo dovozcu. Vyššie 
uvedené záručné podmienky výrobcu sú nezávislé od ponuky predajcu, neovplyvňujú prá-
va kupujúceho voči predávajúcemu, ani žiadne iné zákonné ustanovenia. Ak budete mať 
problém s vybavením Vašej reklamácie u predajcu, kontaktujte zákaznícky servis dovozcu  
vo Vašej krajine, ktorému predložíte záručný list a popíšete problém s reklamáciou. Me-
dzinárodné servisné centrá distribútorov sú Vám po uplynutí záručnej lehoty k dispozícii 
za rozumnú cenu.
Odporúčanie: batériu vymieňajte v autorizovanom servise.



18 19

sl
ov

en
či

na

sl
ov

en
či

naPOPIS HODINIEK 
S chronografom

1. Hodinová a minútová ručička  
2.  Minútové počítadlo  

(okrem Urban Classic Chrono: 
počítadlo dní v týždni) 

3. Sekundová ručička 
4.  Hodinové počítadlo  

(okrem Urban Classic Chrono: 
minútové počítadlo) 

5. Sekundové počítadlo 
6. Horné tlačidlo  
7. Korunka  
8. Dolné tlačidlo  
9. Dátum
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KOMPONENTY HODINIEK 
 
Švajčiarsky strojček. Náramok, alebo remienok z  nehrdzavejúcej ocele alebo titánu,  
prírodnej teľacej kože, silikónu, nylónu a iných kvalitných a odolných materiálov. Puzdro 
z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré zaručuje kvalitu, odolnosť a trvácnosť.

Vodotesnosť –  do 10 ATM (100m) pre hodinky na bežné používanie, do 20 ATM (200m) 
pre hodinky na potápanie.

Indikátory – Ručičky a indexy môžu byť pokryté luminiscenčnou vrstvou pre lepšiu 
viditeľnosť v noci. Nabíjajú sa na svetle v priebehu niekoľkých sekúnd. Niektoré modely 
majú jednosmernú otočnú lunetu na sledovanie uplynulého času.

Otočná luneta
1.  Otočte lunetu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa minútová ručička nedostane 

do nulovej pozície (60).
2.  Pozícia minútovej ručičky vo vzťahu k  nulovej polohe na lunete udáva celkový  

uplynulý čas.
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naNASTAVENIE DŇA, DÁTUMU A ČASU 
 
1.  Vytiahnite korunku do pozície II (jedno kliknutie), otáčajte ju proti smeru hodinových 

ručičiek, kým sa nezobrazí dátum jeden deň pred aktuálnym dátumom.

2.  Vytiahnite korunku do pozície III (dve kliknutia), otáčajte ju v smere hodinových ruči-
čiek, kým sa neobjaví príslušný dátum. Potom ručičky nastavte na ukazovanie času. 
Vráťte korunku na pozíciu I.

3.  Pri hodinkách s indikátorom dátumu a dňa vytiahnite korunku do pozície II, otáčajte 
v smere hodinových ručičiek pre požadovaný deň a proti smeru hodinových ručičiek 
pre zmenu dátumu.

4.  Zatlačte korunku do východiskovej pozície I a skontrolujte, či je korunka na vodotes-
ných hodinkách zaskrutkovaná.

Dôležité pre garanciu vodotesnosti: je možné, že Vaše hodinky majú skrutkovaciu  
korunku. Aby ste korunku dostali do pozície II, otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek  
pre odskrutkovanie. Dôležité: Potom, ako ste hodinky nastavili, nezabudnite korunku 
zaskrutkovať, inak nie je možné zaručiť vodotesnosť hodiniek.
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naNASTAVENIE DÁTUMU A ČASU (URBAN CLASSIC CHRONO) 
 
1. Vytiahnite korunku do pozície III (dve kliknutia), sekundová ručička sa zastaví.

2.  Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí jeden deň pred aktuál-
nym dňom v týždni.

3. Zatlačte korunku na pozíciu II.

4.  Otáčajte v smere hodinových ručičiek, pokým sa nezobrazí deň pred aktuálnym dá-
tumom.

5. Vytiahnite korunku do pozície III.

6.  Otáčajte korunkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neobjaví požadovaný 
deň v týždni.

7.  Pokračujte v otáčaní korunky proti smeru hodinových ručičiek, až kým sa neobjaví 
požadovaný čas.

8. Zatlačte korunku naspäť na pozíciu I a zaskrutkujte ju.
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naNASTAVENIE DÁTUMU A ČASU PO VÝMENE BATÉRIE 
(ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)
 
1. Vytiahnite korunku do pozície II (1 kliknutie), hodinky naďalej fungujú.

2.  Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezobrazí jeden deň pred aktuálnym  
dňom v týždni.

3. Vytiahnite korunku do pozície III, sekundová ručička sa zastaví.

4.  Otáčajte korunku proti smeru hodinových ručičiek, pokým sa nezobrazí požadovaný 
dátum.

5.  Otáčajte korunkou ďalej proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neobjaví požado-
vaný čas.

6. Zatlačte korunku naspäť na pozíciu I.
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naNASTAVENIE RUČIČIEK NA POZÍCIU 0 (URBAN CLASSIC 
CHRONO, ATTITUDE CHRONO, SEAFORCE CHRONO)
 
Príklad: Môže nastať situácia, že sa jedna alebo viac ručičiek na hodinkách s chrono-
grafom nenachádza na správnej pozícii 0 a je potrebné ich nastaviť (napr. po výmene 
batérie).

1. Vytiahnite korunku do pozície III.

2.  Aspoň dve sekundy držte stlačené tlačidlá A a B zároveň (ručička indikátora stopiek 
sa otočí o 360 stupňov, je povolený režim nápravy)

3.  Niekoľkokrát stlačte tlačidlo A, postupne ho krátko stláčajte, potom pre nastavenie 
nasledujúcej ručičky stlačte tlačidlo B a opäť krátko stláčajte tlačidlo A, až do úplného 
nastavenia.

4. Zatlačte korunku naspäť na pozíciu I.
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UPOZORNĚNÍ:

Tento symbol znamená, že se tento produkt nemá likvidovat s  domovním odpadem.  
Má být odevzdán do místních autorizovaných sběrných systémů určených pro jejich 
vrácení. 

Dodržováním tohoto postupu přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 

Recyklace těchto látek napomáhá zachování přírodních zdrojů.

Platí pouze ve státech Evropské unie a v zemích 
s odpovídající legislativou.

UPOZORNENIE:

Tento symbol znamená, že sa nepoužívané, alebo opotrebované hodinky nemajú likvi-
dovať spolu s bežným domovým odpadom. Je potrebné ich odovzdať zberným miestam 
určeným na recykláciu elektronického odpadu a súčiastok. Hodinky tiež môžete vrátiť 
Vášmu dodávateľovi, ktorý s nimi naloží vhodným spôsobom. 

Ak budete dodržiavať tento postup, vyhnete sa možnému ohrozeniu životného prostredia 
a ľudského zdravia. 

Recyklácia týchto látok pomáha zachovať prírodné zdroje.





Výhradní dovozce pro ČR/
Výhradný dodávateľ pre SK

DESIGN TRADE, s.r.o.
Klausova 15

155 00 Praha 5
tel.: 257 213 232

e-mail: info@designtrade.cz

www.wenger.cz


