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Кварцовий годинник "BURETT" /Бюрет/ 
 

Інструкція з експлуатації 

 

 Годинник "BURETT" /Бюрет/ обладнаний втопленим гвинтом голівки для захисту 

від води до 100 метрів або до 200 метрів в залежності від моделі годинника. 
  

 
 

 Моделі з датою календаря. 
Втоплений гвинт голівки 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 
Втоплений гвинт голівки Вашого годинника "BURETT" /Бюрет/ має 2 

позиції. 

 Позиція № 1 Звичайне робоче положення. 

 Позиція № 2 Регулювання часу. 
 

 
 

Увага! Після виконання перелічених вище операцій, втоплений гвинт голівки завжди повертайте в 

первісне положення. 
   

Після закінчення терміну використання елементу живлення, деякий час годинник ще буде працювати, 

але при першій нагоді замініть елемент живлення  на новий. 

 
Технічне обслуговування. 
 

З метою уникнення потрапляння води до механізму годинника перед проведенням 

чищення впевніться в тому, що гвинт голівки втоплений 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. 

Годинник 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: 

  з дефектами, спричиненими використанням елементів живлення, які не були 

рекомендовані виробником годинника "BURETT" /Бюрет/; 

 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.  
 

Зношування корпусу /корпусу - браслету/ та скла 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. 

 
 

 

 


