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Stojan s natahovačem hodinek                            

 
  

       Obj. č.: 156 14 80 
                                                                          

 

 

 

 

 
Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup stojanu s natahovačem hodinek Eurochron.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
Tento držák s natahovačem hodinek funguje na principu otáčení hodinkami po kružnici, čímž imituje 
běžný pohyb rukou při nošení hodinek, díky kterému dochází u automatických hodinek s kmitajícím 
kovovým závažím (rotorem) k jejich natahování. 

 

Rozsah dodávky 

• Natahovač hodinek 

• AC adaptér 

• Návod k obsluze 
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Připojení napájecího adaptéru 

 
 Pro připojení do zásuvky je vhodný pouze přiložený napájecí adaptér. 

 Napájecí adaptér smí být připojen pouze do standardní domovní el. zásuvky. 

Ujistěte se, že napětí elektrické zásuvky koresponduje s napětím uvedeným na napájecím 
adaptéru. Nikdy se nepokoušejte připojovat zařízení k jinému napětí. 

 Ujistěte se, že připojovací kabel není skřípnutý nebo poškozený o ostrou hranu v průběhu 
 připojení. 

Elektrická zásuvka, do které budete připojovat napájecí adaptér musí být volně přístupná,  
aby bylo možné v případě potřeby, např. náhlé závady, výrobek rychle odpojit od napájení. 

Připojte nízkonapěťový konektor kabelu od napájecího adaptéru do zdířky na zadní straně výrobku. 

Připojte napájecí adaptér do el. zásuvky. 

Obsluha 
Výrobek má vestavěný časovač. Je v provozu pouze hodinu a pak je 3 hodiny mimo provoz. 

Poté se cyklus opakuje neustále dokola. 

Tato funkce zajišťuje, že jsou hodinky vždy natažené, ale ne příliš nebo s nimi není zbytečně 
pohybováno. 

 Před vkládáním hodinek do nebo vyjímání hodinek z držáku musí být výrobek vypnutý. 

 S výrobek nepohybujte nebo netřeste, je-li v provozu. 

Sundejte směrem dopředu z držáku kryt. 

Usaďte natěsno hodinky za řemínek do držáku. Pro malé hodinky lze vyjmout z držáku podložka  
pro větší hodinky. 

Vložte hodinky do držáku. 

Pomocí přepínače na zadní straně výrobku zvolte směr otáčení nebo natahování vypněte/zapněte. 

- Poloha 0:  Výrobek je vypnutý 

- Poloha I:  Otáčení po směru hodinových ručiček 

- Poloha II:    Otáčení proti směru hodinových ručiček 

Některé automatické hodinky lze natahovat pouze jedním směrem.  
Vyhledejte příslušnou informaci v manuálu k hodinkám. 

U hodinek s průhledným krytem lze směr natahování určit ze strojku, fungujícího na 
principu kmitajícího rotoru. Směr, kterým se rotor hůře pohybuje je ten správný pro 
natahování hodinek. 
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Zacházení s napájecím adaptérem 
Nikdy neodpojujte napájecí adaptér od elektrické zásuvky vlhkýma rukama. 

Nikdy nevytahujte napájecí adaptér z elektrické zásuvky za kabel.  
Vždy jej vytahujte ze zásuvky za samotné tělo napájecího adaptéru. 

Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, odpojte jej od elektrické zásuvky. 

Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky za bouřky. 

Z důvodu zajištění dostatečné ventilace při provozu výrobku i napájecího adaptéru je nutné 
nezakrývat ventilační otvory. Hrozí riziko přehřátí. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a součásti výrobku.  

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
Provozní napětí .......................................... 100 - 240 V/50/60 Hz (AC adaptér) 

 .................................................................... 4 V/DC (natahovač hodinek) 

Spotřeba ..................................................... 0,4 W max. 

Provozní interval ......................................... 1 h rotace / 3 h pauza 

Směr rotace ................................................ po i proti směru hodinových ručiček 

Provozní podmínky ..................................... +5 až +40 °C 

Rozměry ..................................................... 148 x 120 x 110 mm 

Hmotnost .................................................... 300 g 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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