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Elektroboxy – nátah na automaty (watch winder) 
                                                        obecný návod  k  použití:  
Nabízíme několik variant dle Vašich potřeb:  94852 na 2 automaty a 3 quartzové hodinky;   94853 na 4 automaty a 5 quartzových 
hodinek,  94854 na 4 automaty 
 
Všechny varianty jsou designovány dřevo/plexi s vysokou kvalitou vnějšího pianinového laku. U všech je splněn účel, pro který 
byly tyto produkty vyrobeny =  skladování hodinek v prachotěsném prostředí a velmi praktické dotahování automatických hodinek, 
které není náročné na spotřebu el.energie.  
 
Přístroj zapojte do sítě 220V pomocí přibaleného adaptéru. V případě, že přístroj budete chtít použít i na 
cestách, lze do něj vložit a požít běžně dostupné alkalické baterie. Naše produkty jsou všechny jen 
OBOUSMĚRNÉ natahovače (některé hodinkové mechanické strojky mají jednosměrný nátah.),  nemusíte mít 
proto strach, že právě Vaše automaty tento praktický pomocník nenatáhne… Zapněte ovladač na zadní straně 
přístroje do polohy 1. 
 
Ovládač funkcí má 5 poloh. 
1.poloha = zcela vlevo = VYPNUTO a dále doprava postupně 4 programy: 
2.poloha – dotahování JEDNOSMĚRNĚ po směru hod. ručiček v pravidelných cyklech  

6min otáčení a 30min pauza 
3.poloha – dotahování JEDNOSMĚRNĚ proti směru hod. ručiček v pravidelných cyklech  

6min otáčení a 30min pauza 
4.poloha – dotahování v pravidelných cyklech OBOUSMĚRNĚ  

proti směru hod. ručiček 20min otáčení a 10min pauza a dále po směru hod.ruč. stejné časové intervaly 
5.poloha – dotahování v pravidelných cyklech OBOUSMĚRNĚ  
po směru hod. ručiček 10min otáčení a 10min proti směru hod.ruč.. Toto dotahování se neustále opakuje po 
dobu 3h a poté je 9h pauza. 
 

   Upozornění: netočte s přístrojem manuálně!. Přístroj používejte jen pro účel, pro který byl vyroben. Nenechávejte 
volně v dosahu dětí. Výrobce nedoporučuje používat ovladač programů velmi rychle za sebou. Nenechávejte dlouhodobě 
na přímém slunci. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.                   Pozn.výrobce: všechny časové údaje jsou přibližné.! 
 
Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.   
Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem.  
(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz  nebo  pro opravy po záruční době)   

 
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením: 
� Skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ….) 
� Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení,  

   působení chemikálií,…) 
� Vady způsobené umístěním a používáním ve vlhkém prostředí (přístroj je určen k provozu do 65%     

  relativní vlhkosti a provozní teplota přístroje je -10 až +50 C! 
                     
  Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená. 
          Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí 
 
 
 
 
 

        

 

         Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.    
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