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Механічний годинник "BURETT" /Бюрет/  

 з автоматичним підзаведенням. 
 

 Інструкція з експлуатації 
 

 Годинник механічний "BURETT" /Бюрет/ з центральною секундною стрілкою, з автоматичним 

підзаведенням, протиударним пристроєм вузла балансу та з календарем миттєвої дії. Годинник має 

рухомий обід /лютен/ для відліку інтервалу часу. Механізм ЄТА – 2824-2, Швейцарія. 

Середній добовий хід годинника при температурі навколишнього середовища  +20 ± 5 
.
С складає  

від -5 до + 25 секунд на добу. 

Матеріал корпусу – нержавіюча сталь. Скло – сапфірове. 

Годинник обладнаний різьбовим кріпленням голівки переведення стрілок для захисту від води до 

100 метрів або до 200 метрів в залежності від моделі годинника. Рівень водозахищеності (зазначається на 

циферблаті або на задній кришці): 

 "Water resistant 100 m" – можна плавати, пірнати /але не з вишки/, плавати під водою без аквалангу.  

 "Water resistant 200 m" – можна плавати, пірнати /але не з вишки/, плавати під водою з аквалангом. 

  

При щоденному носінні годинник не потребує заведення. Енергія, яка акумулюється за рахунок обертів 

балансиру під час руху руки, на якій знаходиться годинник, є достатньою для живлення годинника.  

 

Для встановлення часу або заміни дати  відкрутіть голівку переведення стрілок з різьбової втулки годинника та 

витягніть голівку в необхідне положення. 
 

 Моделі з датою календаря. 
Голівка переведення стрілок Вашого годинника ""BURETT" 

/Бюрет/ з календарем має 3 позиції.  

 Позиція № 1 Звичайна робоча позиція 

 Позиція № 2 Швидке регулювання дати. Дата змінюється 

обертом голівки. 

 Позиція № 3 Регулювання часу та зупинка годинника. 
 

 

 

         

 

 

 Моделі без календаря 
Голівка переведення стрілок Вашого годинника "BURETT" /Бюрет/ 

має 2 позиції. 

 Позиція № 1 Звичайне робоче положення. 

 Позиція № 2 Регулювання часу. 
 

 

 
 

УВАГА! Після виконання перелічених вище операцій, голівку переведення стрілок завжди повертайте в 

первісне положення та штовхнувши гвинт голівки в напрямку до корпусу щільно накрутіть гвинт голівки на 

різьбову втулку корпусу для запобігання зупинки годинника та потрапляння вологи до годинникового механізму. 

У випадку, якщо годинник не експлуатувався тривалий час, заведіть його зробивши 25-30 обертів гвинтом 

голівки.  

 

Технічне обслуговування. 
 

З метою уникнення потрапляння води до механізму годинника перед проведенням чищення 

впевніться в тому, що гвинт голівки загвинчено і він знаходиться в первісному положенні. 
Для підтримання діамантового блиску корпуса Вашого годинника, очищуйте його за допомогою м'якої щіточки та 

теплої мильної води. Далі обережно прополощіть годинник у воді та відполіруйте м'якою сухою серветкою. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Міжнародна гарантія 
 

На придбаний Вами годинник "BURETT" /Бюрет/ поширюється гарантія терміном  3 роки з 

моменту продажу на будь-які заводські дефекти. 
 

Міжнародна гарантія не поширюється на годинники: 

 зі слідами несанкціонованого втручання, після будь – якого ремонту в період гарантійного терміну в 

неавторизованих майстернях; 

 з дефектами, які виникли в результаті порушення споживачем правил експлуатації годинника.  

Ваш годинник буде надійне працювати і показувати час з високою точністю, якщо будете дотримуватися наступних 

правил: 

 оберігайте годинник від різких ударів, впливу сильного магнітного поля, вібрації та дії хімічних речовин; 

 періодично /через кожні 2 роки після закінчення гарантійного терміну/ необхідно проводити чищення, 

змащування та регулювання годинника, бажано в авторизованій майстерні. 

Зношування корпусу /корпусу - браслету/, скла та голівки переведення стрілок в процесі експлуатації годинника не 

впливають на технічні характеристики годинника та недоліком не є. 

Гарантійний строк не поширюється на ремінець та браслет до годинника. 
 

Ця гарантія дійсна тільки за наявності оформленого уповноваженим дилером "BURETT" /Бюрет/ Міжнародного 

гарантійного сертифікату "BURETT" /Бюрет/ з зазначенням дати продажу, що відповідно посвідчується печаткою. 

 
При зверненні до авторизованих майстерень з ремонту та гарантійного обслуговування годинників, Ви маєте надати 

годинник разом з  сертифікатом. 

 


