
CEAS BĂRBĂTESC ELEGANT JEAN SILVER - RAPID 

 

 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

 

Stimate client, 

Îți mulțumim pentru achiziționarea produsul nostru – ceas bărbătesc elegant Jean Silver Rapid. 

Ceasul bărbătesc premium Jean silver este realizat din oțel inoxidabil și este rezistent la impact. 

Are un aspect îndrăzneț și este un produs de calitate pentru bărbații cu stil. Suntem siguri că veți fi 

foarte mulțumit de produsul nostru. Bucurați-vă de noul dumneavoastră ceas! 

 

CARACTERISTICI: 

* Culoarea ceasului: argintiu metalizat 

* Material carcasei ceasului: oțel inoxidabil 

* Material curelei ceasului: metal 

* Mecanism: automatic, armare automată 

* Diametrul ceasului: 4, 6 cm 

* Grosimea ceasului: 1 cm; 

* Grosimea curelei: 2, 2 cm 

* Lungimea curelei: 22 cm 

* Tipul curelei: reglabilă în dimensiune 

 

 



PRECAUȚII  

1. CURĂȚAȚI CEASUL CÂT MAI DES POSIBIL 

Luați o cârpă moale sau o cârpă de lustruit din microfibre și ștergeți banda și carcasa pentru a 

îndepărta orice urmă de murdărie sau de praf. Nu utilizați niciodată apă și săpun. Moleculele de 

săpun își pot croi drum în spații foarte mici și nu sunt deloc benefice ceasului dumneavoastră. 

2. EVITAȚI MAGNEȚII 

Plasarea ceasului în apropierea unui magnet poate afecta negativ funcționarea acestuia. 

3. CEASUL NU ESTE REZISTENT LA APĂ 

Ceasul nu este rezistent la apă, poate face față unor cantități mici de apă, dar se recomandă evitarea 

apei 

4. NU ARMAȚI CEASUL ATUNCI CÂND ÎL PURTAȚI LA ÎNCHEIETURĂ 

Atunci când pun mâna pe rotița de armare, atunci când poartă ceasul la mână, majoritatea 

persoanelor ridică în sus ceasul înspre partea cu rotița de armare. Asta creează o tensiune în axul 

rotiței, care se poate îndoi sau rupe. Armarea ceasului în timp ce îl purtați la mână generează 

tensiuni în mecanismul ceasului datorită unghiului dintre mână și axul rotiței de armare. 

5. PENTRU DEPOZITARE, PĂSTRAȚI CEASUL ÎN CUTIE 

Atunci când nu purtați ceasul, cea mai bună soluție este să îl păstrați în cutia în care a fost furnizat. 

Plasând ceasul pe o laterală a sa, sau pe cristal, există întotdeauna riscul de a vă zgâria ceasul. Cutia 

de păstrare a ceasului are rolul de a păstra în siguranță și de a proteja ceasul. 

6. EVITAȚI EXPUNEREA PRELUNGITĂ LA RAZELE SOLARE 

Razele soarelui pot estompa culoarea ceasului. Se recomandă ca ceasul să nu fie plasat direct în 

bătaia razelor solare. 

7. EVITAȚI CONTACTUL CU SUBSTANȚELE CHIMICE 

Produsele de curățare, uleiurile, apa de colonie și parfumul nu au un efect benefic asupra ceasului 

dumneavoastră. Când pulverizați parfum sau apă de colonie, lăsați mâna să se usuce complet 

înainte de a vă pune ceasul pe încheietura mâinii. Ceasul ar trebui să fie ultimul lucru pe care să îl 

luați atunci când vă pregătiți să ieșiți (cu excepția jachetei). Atunci când vă curățați ceasul, nu folosiți 

detergenți puternici. Mai simplu e mai bine.  

8. ESTE INTERZISĂ DESCHIDEREA CEASULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ 

Această operație poate fi făcută doar de un ceasornicar. Deschiderea ceasului îl poate expune la 

praf, murdărie și alte particule care pot intra în interiorul mecanismului, motiv pentru care, cel mai 

bine este ca această operație să fie făcută de un profesionist. 

9. CITIȚI MANUALUL CEASULUI DUMNEAVOASTRĂ 

 

MODUL DE REGLARE A CEASULUI  

Ceas mecanic, cu mecanism de armare automată (nu are nevoie de baterie). 
Un ceas automatic se armează în mod automat atunci când îl purtați. Totuși, în cazul în care nu îl purtați o 
perioadă mai lungă de timp, va trebui să îl porniți din nou. În cazul în care ceasul nu este purtat în mod regulat, 
mișcarea de armare automată va pierde din putere.  
 
1. Scoateți ceasul de la încheietură.  

Nu purtați ceasul în timp ce-l setați. Dacă lăsați ceasul pornit, riscați să răsuciți ceasul într-un unghi nepotrivit 

și, în consecință, să stricați componentele interne și să slăbiți coroana. Dați ceasul jos de la încheietura mâinii 

pentru a porni în mod corespunzător mișcarea de armare.  Este important să fiți precauți atunci când 

manipulați tulpina ceasului. Tulpina este conectată la mai multe mecanisme importante în interiorul ceasului 

care nu ați vrea să se rupă. 

2. (Re)porniți ceasul scuturându-l. 

Mișcarea automată este similară unui ceas de mișcare manual, cu excepția faptului că este alimentat de un 



rotor care menține energia ceasului. Pentru a porni ceasul, sau în cazul în care a trecut o perioadă mai lungă de 

timp de când ați purtat ceasul mecanic, va trebui să-l legănați ușor pentru câteva secunde.  

3. Setarea orei.  

Trageți coroana în afară și răsuciți ușor coroana în sensul acelor de ceasornic (derulați butonul în jos) până când 

setați ora corectă. Dacă depășiți timpul dorit, nu întoarceți coroana în sens invers acelor de ceasornic pentru a 

vă întoarce. Răsucirea coroanei în sensul acelor de ceasornic va forța și va deteriora mișcarea ceasului. În 

schimb, va trebui să continuați să răsuciți în sensul acelor de ceasornic până când reveniți la momentul potrivit 

din nou. 

7. Împingerea coroanei înapoi.  

Apăsați coroana înapoi în poziția "zero" lângă baza ceasului. Apoi înșurubați coroana în jos pentru a se asigura 

că este sub presiune și închisă bine. 

Atenție: Ceasul funcționează pe tremori, acest lucru înseamnă că trebuie purtat în mod regulat, astfel încât 

să nu se oprească. Dacă nu îl purtați mai mult de 24 de ore, ceasul se va opri și va începe să funcționeze din 

nou de îndată ce îl agitați. 

Memento: 

1. Vă rugăm să desfaceți toate filmele înainte de a purta ceasul. 

2. Vă rugăm să țineți ceasul departe de magneți pentru a evita dăunarea ceasului  

3. Vă rugăm să agitați ceasul înainte de fiecare utilizare. 

E dăunător să lași un ceas mecanic să se oprească? 
Nu e rău să lași ceasul automat să se oprească. Ceasurile automate sunt perfect sigure când sunt oprite-adică 
mișcarea nu mai funcționează deoarece izvorul principal este complet desfăcut. Doar agitați-l din nou data 
viitoare când doriți să-l purtați, și sunteți gata de plecare.  
 

 

 

 

 

 


