
ELEGANTNA MOŠKA URA JEAN SILVER – RAPID 

NAVODILA ZA UPORABO 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka – elegantne moške ure Jean Silver Rapid. Vrhunska 

moška ura Jean Silver je izdelana nerjavečega jekla in je odporna na udarce. Odlikuje jo drzen 

videz in kvalitetna izdelava za moške s stilom. Prepričani smo, da boste z našim izdelkom zelo 

zadovoljni. Uživajte pri nošenju vaše nove ure! 

LASTNOSTI: 

• Barva ure: kovinsko srebrna

• Material ure: nerjaveče jeklo

• Material paščka: kovina

• Mehanizem: avtomatski, samodejno navijanje

• Premer ure: 4,6 cm

• Debelina ure: 1 cm;

• Debelina paščka: 2,2 cm

• Dolžina paščka: 22 cm

• Tip paščka: nastavljiv po velikosti 



OPOZORILA  

1. REDNO SKRBITE ZA ČISTOČO VAŠE URE

Uporabite mehko krpo ali krpo za poliranje iz mikrovlaken ter obrišite pašček in ohišje ure, da 

odstranite umazanijo ali prah. Nikoli ne uporabljajte mila in vode. Molekule v milu lahko pridejo v 

resnično majhne prostore in škodijo vaši uri. 

2. IZOGNITE SE MAGNETOM 
Če postavite uro blizu magneta, lahko to negativno vpliva na delovanje ure.

3. URA NI VODOODPORNA 
Ura ni vodoodporna, kljub temu pa lahko prenese manjše škropljenje vode. Temu se je vseeno 

najbolje izogniti. 

4. URE NIKOLI NE NASTAVLJAJTE NA ZAPESTJU 
Kadar se uro nastavlja na zapestju večina ljudi krono vrti navzgor. To ustvarja pritisk na kazalce, ki se 

posledično lahko upognejo ali zlomijo. Nastavljanje ure na zapestju lahko povzroči okvaro 
mehanizma. 

5. URO HRANITE V ŠKATLI ZA SHRANJEVANJE

Kadar ure ne nosite, je najbolje, da jo hranite v škatli, v kateri ste uro prejeli. Če uro polagate na bok 

ali steklo, obstaja verjetnost, da se ura opraska. Škatla je izdelana tako, da je ura varna in zaščitena. 

6. IZOGIBAJTE SE DALJŠI IZPOSTAVLJENOSTI SONČNI SVETLOBI 
Sončna svetloba lahko povzroči, da vaša ura zbledi. Preprečite, da bi bila ura daljše časovno obdobje 

izpostavljena neposredni sončni svetlobi . 

7. IZOGNITE SE STIKU S KEMIKALIJAMI 
Čistilna sredstva, olja, kolonjska voda in parfumi niso dobri za vašo uro. Kadar nanašate parfum ali 

kolonjsko vodo, počakajte, da se popolnoma posuši preden namestite uro na zapestje. Ura mora biti 

zadnji dodatek, ki ga boste nadeli (preden oblečete jakno).  Pri čiščenju ure, ne uporabljajte močnih 

čistil. 

8. NIKOLI NE ODPIRAJTE ALI RAZSTAVLJAJTE URE
To prepustite urarju. Če uro odprete, jo izpostavite prahu, umazaniji in drugim delcem, ki lahko 

zaidejo v mehanizem. Zato to vedno prepustite strokovnjaku. 

9. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO  

KAKO NASTAVITI URO  

Mehanska ura, deluje s samodejnim navijanjem (baterija ni potrebna). 
Mehanska ura se samodejno navija med tem, ko jo nosite. V kolikor ure ne boste redno nosili, pa boste morali 
mehanizem ponovno zagnati sami. Če ure ne boste nosili redno, se mehanizem ustavi.  

1. Uro odstranite z zapestja
Med nastavljanjem časa ure ne nosite na zapestju. S takšnim dejanjem tvegate, da boste uro nastavili pod 

napačnim kotom in posledično poškodovali notranje sestavne dele ter razrahljali krono. Za pravilno nastavljanje 

ure odstranite uro z zapestja.  Pomembno je, da ste pri nastavljanju kazalcev zelo previdni. Kazalci so povezani z 

več pomembnimi mehanizmi znotraj vaše ure, ki jih nočete zlomiti ali poškodovati.

2. (Ponovno)zaženite vašo uro, tako da jo potresete.
Samodejno navijanje je podobno ročnemu navijanju ure, le da ure s samodejnim navijanjem poganja rotor, ki 

ohranja energijo ure. Ob prvi uporabi ali potem, ko ure niste uporabljali daljše časovno obdobje, boste uro 

morali rahlo potresti za nekaj sekund.

3. Nastavite čas

Krono povlecite navzven in jo rahlo vrtite v smeri urinega kazalca (gumb zavrtite navzdol) dokler ne nastavite 

pravilnega časa. Če zgrešite čas, ki ste ga želeli nastaviti, krone ne vrtite v nasprotno smer urinega kazalca 



(gumba ne vrtite navzgor). Obračanje krone v nasprotni smeri urinega kazalca (obračanje gumba navzgor) lahko 

povzroči okvaro mehanizma. Če ste zgrešili čas, ponovno navijajte krono v smeri urinega kazalca (gumb vrtite 

navzdol) vse dokler se ne vrnete na pravilni čas.   

7. Krono (gumb) potisnite nazaj
Krono potisnite nazaj v svoj položaj. Krono zavrtite navzdol, da se prepričate, da dobro tesni in je neprepustna 

za vodo.  

OPOZORILO: Ura deluje na tresljaje, zato jo morate redno nositi, da se ne ustavi. V primeru, da je ne nosite 
več kot 24 ur, se ura ustavi in začne ponovno delovati takoj, ko jo potresete. 

Ali mehanski uri škodujemo, če jo pustimo, da se ustavi? 
S tem, ko se ura ustavi, ji ne škodujemo. Ure s samodejnim mehanizmom navijanja so popolnoma varne, tudi 
ko se ta ustavi.  Ko želite uro ponovno uporabiti jo s tresljaji ponovno zaženite in že je pripravljena na nošenje. 

Opomnik: 
1. Pred nošenjem ure odstranite, vse zaščitne folije. 

2. Uro hranite stran od magnetov, da se izognete, da bi se ta ustavila. 

3. Pred vsako uporabo uro rahlo potresite, da zaženete njeno delovanje.
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