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Годинник  кварцовий "HAAS & Cie" /Хаас енд сі/ 
 

Інструкція з експлуатації 
   
 Годинник кварцовий "HAAS&Cie" /Хаас енд Сі/ , призначений для показу поточного 

часу в годинах, хвилинах та секундах. Механізм "RONDA" /Швейцарія/, кварцовий. 

Годинник має календар миттєвої дії. Середній добовий хід годинника при температурі 

навколишнього середовища  +20 ± 5 .С в межах ± 1 секунда на добу.   

Матеріал корпусу – нержавіюча сталь. Скло – сапфірове або мінеральне /дивись на 

задній кришці/. 

Рівень водозахищеності (зазначається на циферблаті або на задній кришці): 

 "Water resistant 20 m, 2 bar., 2 атм" – можна вмиватися з годинником на руці, але не 

занурювати годинник у водний струмінь. Годинник не пристосований до пірнання та 

плавання.  

 "Water resistant 30 m, 3 bar., 3 атм" – можна вмиватися з годинником на руці, але не 

занурювати годинник у водний струмінь. Можна знаходитися під дощем. Годинник не 

пристосований до пірнання та плавання.  

 без маркування – годинник необхідно оберігати від потрапляння води . 
 

 Моделі з датою календаря. 
 Позиція № 1 Звичайна робоча позиція 

 Позиція № 2 Встановлення календаря.  

Обережно витягніть коліщатко в позицію 2 /одне клацання від звичайної 

робочої позиції/. Для встановлення числа поверніть коліщатко проти  

годинникової стрілки. Для встановлення дня тижня поверніть коліщатко за 

годинниковою стрілкою. Встановив число та день тижня, поверніть 

коліщатко в звичайну робочу позицію. 

 Позиція № 3 Встановлення часу.  

Обережно витягніть коліщатко зі звичайної робочої позиції /два клацання / та 

прокрутіть стрілки вперед на точний час. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Моделі без календаря 
 Позиція № 1 Звичайне робоче положення. 

 Позиція № 2 Встановлення часу.  

Обережно витягніть коліщатко зі звичайної робочої позиції. Встановіть 

стрілки на точний час.  
 

Примітка: В цьому положенні механізм вимкнений від живлення. Секундна 

стрілка не розпочне свій хід, доти коліщатко не буде поставлено в позицію № 1. 
 

 

 

 

 



 

Гарантія 
 

На придбаний Вами годинник "HAAS & Cie" /Хаас енд Сі/ поширюється гарантія терміном 2 роки з 

моменту продажу на будь-які заводські дефекти. 
 

Гарантія не поширюється на годинники: 

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

неавторизованих майстернях; 

 з пошкодженнями водою при відсутності на корпусі напису "водозахищені" /Water resistant/; 

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

Ваш годинник буде надійно 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 кристали, елемент живлення, ремінець та браслет до годинника. 
 

Ця гарантія дійсна тільки за наявності оформленого уповноваженим дилером "HAAS & Cie" /Хаас енд Сі/  гарантійного 

талону 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  гарантійним талоном. 

Адреса гарантійної майстерні: 03150,  м. Київ, вул. Предславинська, 39 оф. 310, тел.  331-18-81 
 


