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 / PURITY BELLATRIX
GENUINE CZECH CRYSTALZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento 
záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být 
řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

ZE ZÁRUKY JSOU VYJMUTY:
- poškození ocelového nebo keramického pouzdra, řemínku, tahu 
  vzniklého oděrem  /  poškození skla / baterie 
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením,
   chemickými  látkami, stykem se silným magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním

Typ hodinek ...........................................

Cena     ....................................................   ....................................................................

Datum prodeje.......................................                          Razítko a podpis 

Upozornění:
Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte
dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí!
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Návod na hodinky  W02O.17002
Elegantní dámské hodinky PRECIOSA. Pouzdro a tah hodinek jsou vyrobeny 
z keraminckého materiálu, který je velmi odolný proti poškrábání. Na kroužku 
z ušlechtilé oceli 316L jsou zafasovány krystaly PRECIOSA. Zdobení pouzdra 
kubickou zirkonií PRECIOSA  je provedeno CNC technologií, kdy jsou krystaly 
fasovány do ocelového kroužku.z kombinace dvou materiálů, ušlechtilé oceli     
316 L a keramiky.

Nastavení času 
Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít                       
k poškození strojku. Povytáhnout korunku do pozice Z. Otáčením po směru chodu 
ruček nastavte požadovanou hodnotu. Po ukončení nastavování je nutné korunku 
zatlačit do původní polohy O.  

Vodotěsnost
5 ATM. Zaručuje odolnost proti vodě při běžném užívání.

Schéma
1 - hodinové ručky

KALIBR GL20

V současnosti je Preciosa známá po celém světě používáním 
unikátní PRECIOSA® Hi-Pure Crystal™ technologie ve výrobním 
procesu. Křišťálové výrobky z Preciosy se  vyznačují  mimořádnými  
optickými a estetickými vlastnostmi. Značka PRECIOSA® GENUINE 

CZECH CRYSTAL™ je zárukou nejvyšší kvality českého výrobku, který lze 
získat pouze od Preciosy.

Péče o hodinky z kolekce 
PRECIOSA® GENUINE CZECH CRYSTAL™ 
Při běžném nošení stačí hodinky přeleštit suchým hadříkem. Při důkladnějším 
čištění lze použít lehce navlhčený hadřík slabým saponátovým nebo mýdlovým 
roztokem. Následně vyleštit měkkým hadříkem bez chloupků.

Logo PRECIOSA® je zárukou originality a vysoké úrovně zpracování.


