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Kellad
Täname teid, et valisite LOISIR kella. Toote õigeks kasutamiseks lugege palun hoolikalt
juhiseid.
Garantii
Teie LOISIR kellale kehtib 24-kuune garantii alates ostukuupäevast. Garantii kasutamiseks
palume teil esitada LOISIR’i kaupluse või volitatud edasimüüja poolt täielikult ja korrektselt
täidetud garantiitõendi. Selle 24-kuulise garantiiaja jooksul parandatakse kõik tootmisvea
tõttu defektsed osad tasuta. Käesolev garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenevad ebaõigest
kasutamisest, hooldamata jätmisest, õnnetustest ja kristallide, rihmade, metallrihma või
patarei normaalsest kulumisest.
Kui 24-kuuline garantiiaeg on möödunud, kannab kella omanik kõik remondi-, posti-,
kindlustus- ja saatmiskulud.
Igal kellal on kordumatu seerianumber, mis on märgitud garantiitõendile.Palun hoidke see
sertifikaat alles, kuna see on teie kella päritolu ja autentsuse tõend.
Tähelepanu!
Käesolev garantii ei kehti kristallist, metallist või kummist detailidele.
Käesolev garantii ei hõlma veest tingitud kahjustusi, kui kell ei ole klassifitseeritud
“veekindlana” (palun vt korpuse tagakülge).
Käesolev garantii ei hõlma kriimustusi ega muid defekte, mis on põhjustatud valest või
kuritarvituslikust kasutamisest, mille selgitab välja LOISIR’i volitatud edasimüüja enda
äranägemisel.
Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui garantiitõend on nõuetekohaselt täidetud, kuupäevaga
varustatud ja pitseeritud LOISIR’i volitatud edasimüüja poolt ja/või sellega on kaasas ostu
tõendav dokument.
LOISIR’il on õigus loobuda käesolevast garantiist tulenevate mis tahes remondikohustuste
täitmisest, kui volitamata teenindusepakkuja on kellale kahjustusi tekitanud.
Garantiitõendi koopiat ei aktsepteerita.
Käesolev garantii ei mõjuta kella omaniku seadusjärgseid õigusi.
Garantii muutub kehtetuks, kui kell on saanud kahjustada looduskatastroofi, nagu tulekahju,
üleujutuse või maavärina tagajärjel.
Veekindlus
Teie kella veekindluse aste on kuni 3 ATM, mis tähendab, et see talub kerget niiskust, nagu
vihm ja igapäevaste tegevuste ajal tekkivad veepritsmed. Kella ei tohi vette asetada. Teie
kella veekindlus on tagatud 24 kuu jooksul, moodustades osa teie garantiitõendist.
Kella veekindluse tagavad mitmed tihendid, mille tihendusvõime aja jooksul üldise kulumise
tõttu halveneb.
Kella hoolduse ettevaatusabinõud
Teie kell sisaldab täppiskomponente. Optimaalseima kasutuse tagamiseks järgige alltoodud
lihtsaid hooldusjuhiseid.
Ärge jätke kella pikemaks ajaks äärmuslikesse tingimustesse, nt otsese päikesevalguse, liigse
kuumuse või külma kätte. • Äärmuslik kuumus võib põhjustada kella rikke ja lühendada patarei
(Quartz) tööiga. • Liigse külma tõttu võib kell kas liiga kiiresti või liiga aeglaselt käima hakata.
Vesi võib kellas olevaid elektroonilisi osi korrodeerida.
Vältige kella liigset põrutamist või mis tahes lööke kellale. Teie kell talub tavapärase kasutuse
käigus tekkida võivat põrutust.
Vältige seebi või muude kemikaalide kasutamist, mis võivad teie kella kahjustada. • Ärge
kandke kella tingimustes, kus see võib kokku puutuda tugevate kemikaalide, lahustite või

gaasidega. Need võivad põhjustada korpuse, rihma ja teiste komponentide värvimuutust,
kulumist ja kahjustusi.
5. Vältige tugevaid elektrivälju ja staatilist elektrit, mis võivad kahjustada teie kella
mehhanismi. Kodumasinate, nagu telerite või stereosüsteemide tekitatav magnetväli ei mõjuta
üldjuhul teie kella tööd.
LOISIR kella puhastamine
Kella igapäevane kandmine võib põhjustada mustuse ja higi kogunemist kellale. Kella
pikema kasutusea tagamiseks puhastage kella regulaarselt.
Hoidke oma kell puhas
 Puhastage kella pehme lapiga. Ärge asetage kella vette.
 Metallist kellarihmasid tuleb perioodiliselt puhastada, et nende kaunis välimus säiliks.
Puhastage kellarihma kergelt seebiveega niisutatud pehme lapiga. Seejärel pühkige rihm pehme
lapiga kuivaks.
 Plastist või kummist rihmad: peske õrnalt veega. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
 Nahast rihmad: hõõruga rihma pinda õrnalt pehme kuiva lapiga.
See kell on juveelehe ja seda tuleb käsitleda ettevaatusega. Me ei võta vastutust paigalt
nihkunud kivide ega kahjustuste eest, mis on tingitud toote väärast kasutusest.
HOIATUS!
 Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
 Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
Rahvusvaheline veekindluse juhend
Sõltuvalt kellal märgitud veekindluse astmest, on soovitatavad kasutustingimused järgmised.
 VEEKINDLUS 3 ATM: veekindel ainult juhuslikul kokkupuutel veepiiskadega. 3 ATM
WR märgistusega kell EI OLE veekindel.
 VEEKINDLUS 5 ATM: võib kasutada vee pinnal ujumise ja duši all käimise ajal.
 VEEKINDLUS 10 ATM: võib kasutada igasuguse ujumise ajal.
 VEEKINDLUS 20 ATM ja rohkem: võib kasutada sukeldumise ajal.
Ainult LOISIR’i kauplustel ja LOISIR’i volitatud edasimüüjatel on õigus anda LOISIR’i
rahvusvahelist garantiid. Garantii ei laiene LOISIR’i või selle esindajate poolt volitamata
isikute poolt läbi viidavale kella hooldus- või remonditeenustele.
Garantiinõude tekkimise korral võtke ühendust lähima LOISIR’i kaupluse või LOISIR’i
volitatud edasimüüjaga. Kontaktandmed leiate veebilehelt loisirofficial.com.
NB! Kontakt Eestis: Clariston Trading OÜ, +37253464626.
Käesolev rahvusvaheline garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi seoses tarbekaupade
müügiga, mida kohaldatakse ostukohas vastavalt riiklikele õigusaktidele.
KUUPÄEVA NÄIDIKUTA KELLAD
Kellaaja seadistamine
Teie LOISIR’i kella kroonnupul on kaks seadet:
 Tööasend:
1. Kella kroonnupp peab olema asendis (0).
 Kellaaja seadmine:
1. Tõmmake kroonnupp välja asendisse (1).
2. Kella minuti- ja tunniseieri viimiseks soovitud ajale, keerake kroonnuppu. Selle toimingu ajaks
sekundiseier peatub.

3. Kui olete seierid soovitud ajale seadnud, lükake kroonnupp tagasi asendisse (0).

Hour hand – tunniseier
Minute hand – minutiseier
Second hand – sekundiseier
Crown – kroonnupp
KUUPÄEVA NÄIDIKUGA KELLAD
Kellaaja seadistamine
Teie LOISIR’i kella kroonnupul on kolm seadet:
 Tööasend:
1. Kella kroonnupp peab olema asendis (0).
 Kellaaja seadmine:
1. Tõmmake kroonnupp välja asendisse (2).
2. Kella minuti- ja tunniseieri viimiseks soovitud ajale, keerake kroonnuppu. Selle toimingu ajaks
sekundiseier peatub. Kui olete seierid soovitud ajale seadnud, lükake kroonnupp alati tagasi
asendisse (0).
Kuupäeva seadistamine
Teie LOISIR’i kella kroonnupul on kolm seadet:
3. Tõmmake kroonnupp välja asendisse (1).
4. Keerake kroonnuppu kiiresti, kuni näidikule ilmub soovitud kuupäev.

5. Kuupäev on seatud, kui lükkate kroonnupu tagasi asendisse (0).

Hour hand – tunniseier
Minute hand – minutiseier
Second hand – sekundiseier
Date indicator – kuupäeva näidik
Crown – kroonnupp
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KRONOGRAAF SEK / MIN / KUU / PÄEV
Kellaaja seadistamine
Tõmmake kroonnupp välja asendisse (2).
Seadke kellaaeg, keerates kroonnuppu. Sekundiseier ja kella mehhanism peatuvad selleks ajaks
energiasäästu funktsiooni tulemusena.
Kuupäeva ja ajatsooni seadistamine
Tõmmake kroonnupp asendisse (1).
Kuupäeva muutmiseks keerake kroonnuppu, muutes kuupäeva 24-tunni kaupa.
Kui kuupäev on seatud, lükake kroonnupp tagasi asendisse (0).

Hour hand – tunniseier
Minute hand – minutiseier
Second hand – sekundiseier
60-minute timer – 60-minutiline taimer
Timer in tenths of a second – kümnendiksekunditega taimer
60-second timer – 60-sekundiline taimer
Date indicator – kuupäeva näidik
Start/Stop button – start/stopp nupp
Reset button - lähtestusnupp

