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 Certificat de garanţie 
 
Ceasul dumneavoastră este garantat pe o perioadă de douăzeci şi patru (24) de luni de la 
data cumpărării, conform condiţiilor acestui certificat de garanţie. Garanţia acoperă 

defectele de manoperă şi de material existente la data livrării ceasului cumpărat 

(defecte). Garanţia intră în vigoare doar în cazul în care certificatul de garanţie este datat, 
completat corect în întregime şi ştampilat de către un dealer autorizat (certificat de 
garanţie valabil). Dacă nu este specificat altfel, acest certificat se referă la 
produsul/produsele de pe factura fiscală, beneficiarul garanției fiind cumpărătorul. 
Certificatul de garanţie NU este transmisibil. 

În perioada de garanţie, prin prezentarea certificatului de garanţie valabil aveţi dreptul la 
repararea gratuită a oricărui defect de fabricaţie al mecanismului.  

La solicitarea acordării garanţiei, este necesar ca produsul să fie însoţit de certificatul de 
garanţie, de factura fiscală în original şi de o menţionare scrisă a defectului constatat. De 
asemenea se vor prezenta si eventualele accesorii în ambalajul lor original. Perioada de 
service nu va depăşi termenul de 15 zile calendaristice. 

Acest certificat de garanţie nu acoperă:  

–   durata de funcţionare a bateriei; 

– uzura, ruperea şi învechirea (de ex. suprafaţa de sticlă zgâriată; alterarea culorii şi/sau 
a materialului curelelor şi lanţurilor din material nemetalic, cum ar fi pielea, materialul 
textil, cauciucul; cojirea placajului);  

– orice defect exterior (cureaua, brăţara, închizătorul, placajul, carcasa, coroana, 
remontorul, geamul, bateria, piesele exterioare, etc. nu fac obiectul garantiei) 

– orice deteriorare, indiferent pe ce parte a ceasului, rezultată din folosirea 
anormală/abuzivă, lipsa de îngrijire, neglijenţă, accidente (lovituri, izbiri, geam spart, etc.), 
folosirea necorespunzătoare a ceasului şi nerespectarea indicaţiilor de folosinţă oferite de 
noi;  

– deteriorările indirecte sau repetate rezultate în orice fel, de ex.,in urma folosirii in condiţii 
inadecvate, neutilizarea ceasului pe o durată excesivă, urmate de defectarea sau de 
imprecizia ceasului;  

– manipularea ceasului de către persoane neautorizate (de exemplu în timpul înlocuirii 
bateriei, al service-ului sau al reparaţiilor) sau care a suferit modificări din starea iniţială, 
după controlul nostru.  

Orice altă obiecţie formulată împotriva firmei noastre privind deteriorările, altele decât cele 
descrise în acest certificat de garanţie este categoric exclusă, făcând excepţie drepturile 
legitime pe care le-ar putea avea cumpărătorul asupra producătorului. 

Certificatul de garanţie al producătorului prezentat mai sus: 

– este independent de orice garanţie, care ar putea fi furnizată de către vânzător, şi 
pentru care acesta poartă întreaga responsabilitate; 

– nu afectează drepturile cumpărătorului pe care le poate exercita împotriva vânzătorului, 
nici alt drept legitim pe care îl poate exercita cumpărătorul împotriva vânzătorului. 

 

Precauţii şi măsuri de prevenire 

Temperatură 
Nu expuneţi ceasul dumneavoastră la schimbări bruşte de temperatură (expunere la 
lumină solară urmată de imersiune în apă rece) sau temperaturi extreme [peste 60°C 
(140°F) sau sub 0°C (32°F)].  

Câmpuri magnetice 
Nu expuneţi ceasul dumneavoastră la câmpuri magnetice intense cum sunt difuzoare, 
telefoane mobile, calculatoare sau frigidere şi alte echipamente electromagnetice.  

Şocuri 

Evitaţi şocul termic sau alte şocuri deoarece acestea pot dăuna ceasului dumneavoastră. 
În cazul unui şoc ceasul trebuie verificat.  

Produse dăunătoare 
Evitaţi contactul direct cu solvenţi, detergenţi, parfumuri, produse cosmetice etc., 
deoarece acestea pot deteriora brăţara, carcasa (placatul) sau garniturile de etanşeitate.  

Îngrijire şi verificări 
Curăţaţi carcasa şi brăţara în mod regulat utilizând o cârpă moale pentru a preveni orice 
coroziune cauzată de transpiraţie. Toate ceasurile rezistente la apă pot fi curăţate cu o 
periuţă de dinţi şi apă cu săpun iar apoi uscate cu o cârpă moale. Nu aveţi voie să intraţi 
cu ceasul în mare (apă sărată). 

Punctualitate 
Pentru ceasurile cu mecanism automatic/mecanic sunt admise abateri de  precizie cuprinse 
între +/-10 secunde pe zi pana la +/-30 secunde pe zi. 
Pentru ceasurile pe baterie sunt admise abateri de precizie  pana la +/-20 de secunde pe 
luna. 
Rezistenţă la apă 

Înainte de a face orice setare, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile următoare: 

Nu activaţi niciodată coroana de setare a timpului şi/sau butoanele în timp ce ceasul este 
sub apă şi asiguraţi-vă că coroana a fost apăsată/înşurubată strâns după fiecare operaţie.  

Este strict interzis să deschideţi ceasul; dispuneţi ca acesta să fie examinat exclusiv la un 
Centru de Service autorizat.  

Coroană înşurubată: Pentru a asigura o şi mai mare rezistenţă la apă, anumite ceasuri 
sunt echipate cu o coroană înşurubată, care asigură rezistenţa în apă până la 100 sau 200 
de metri, în funcţie de modele. 

Rezistenţa la apă a ceasurilor este evaluată pe baza testelor de presiune în laborator 
comparabile cu un înotător sau un scafandru care stă nemişcat la nivelul de presiune 
respectiv. Totuşi multe activităţi desfăşurate în apă implică multă mişcare şi alte schimbări 
de mediu. Aceste excepţii de la modul în care a fost evaluat ceasul pot cauza probleme 
sau pot distruge masurile de protecţie împotriva apei al unui ceas rezistent la apă.  

Rezistenţa la apă a unui ceas nu poate fi garantată în mod permanent. Aceasta poate fi 
afectată de uzura garniturilor de etanşeitate sau prin şocul accidental la nivelul coroanei. 
Este obligatoriu să verificaţi anual rezistenţa la apă a ceasului dumneavoastră la un Centru 
de Service autorizat. 

Vă rugăm să respectati marcajul pe carcasă sau cadran, privind rezistenta la apă a 
produsului, astfel: 

 Fară marcaj 
= ceasul nu poate fi udat in nici un fel 

 3ATM / 30m / 100ft, WR sau Water resistant 
= ceasul rezistă la stropiri întâmplătoare, insă nu este recomandat a fi uzat 

 5ATM / 50m / 165ft 
=  ceasul rezistă la duş, spălat pe maini 

 10ATM / 100m / 330ft 
= ceasul rezistă la înot de suprafaţă, sărituri în apă 

 20ATM / 200m / 660 ft 
= ceasul rezistă la sporturi acvatice, scufundări 

 
Deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot conține substanțe 
periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu 
sunt colectate selectiv. Având în vedere prevederile referitoare la protecția mediului și 
regimul deșeurilor, clienții vor avea în vedere următoarele: 
 - clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE; 
 - colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse 
la dispozitia producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au 
obligația de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția 
producătorilor spațiile necesare pentru inființarea punctelor de colectare a DEEE; 
Pictograma de mai jos indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere 
și că ele fac obiectul unei colectări selective. 
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