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Blahop�ejeme Vám k volb� hodinek CITIZEN, vybavených ekologickým zdrojem 
napájení. Pro maximální užitek z Vámi zakoupeného výrobku je t�eba pe�liv� pro�íst tento 
Návod a následn� ho uložit na místo, kde ho budete mít vždy po ruce. 
Poté, co byly hodinky pln� nabity vystavením jejich ciferníku sv�tlu, zajistí Vám po celé 
roky užitek a spolehlivost. 
 
 
Poznámka : 
Veškeré opravy na t�chto hodinkách sm�jí být provád�ny výhradn� v autorizovaných 
opravnách CITIZEN. 
V p�ípad�, že pot�ebujete nechat své hodinky opravit nebo prohlédnout, kontaktujte 
Servisní st�edisko firmy Citizen bu�to p�ímo nebo prost�ednictvím obchodu, kde jste 
hodinky zakoupili. 
 

________ 
 
 
 

Za�n�te hodinky užívat teprve poté, co jste je dostate�n� nabili vystavením p�ímému 
sv�tlu. 
 
Pokud se sekundová ru�i�ka pohybuje ve dvousekundových krocích, indikuje tak 
skute�nost, že hodinky nejsou dostate�n� nabité. Hodinky za�n�te užívat teprve poté, co 
jste je nabili vystavením p�ímému slune�nímu sv�tlu po dobu asi osmi hodin. Pro zajišt�ní 
p�íjemného a bezproblémového užívání t�chto hodinek, vybavených ekologickým zdrojem 
napájení, doporu�ujeme dbát na to, aby byle baterie hodinek vždy stále pln� nabitá. Viz 
odstavec „P�ibližné doby nabíjení akumulátor�“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


