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Blahopřejeme Vám k Vašim novým BOCCIA hodinkám. 
Precizní zpracování a nápaditý design z titanu, mimo-
řádném kovu s vynikajícími vlastnostmi, dělají hodinky 
jedinečnými.

Na Vaše nové hodinky BOCCIA je stanovena mezi-
národní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje.  
Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby 
nebo vadou materiálu budou po předložení záručního 
listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se 
nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané 
sklíčko, obnošený řemínek). Škody vzniklé nespráv-
ným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým 
poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují.  
V případě, že budete hodinky používat ve vodě,  
je nutné  minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) 
nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat v autorizova-
ném servisu, vzhledem k omezené životnosti těsnění.  
Reklamaci v době záruky uplatňujte v prodejně, kde 
jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme dbejte 
pokynů správného používání uvedených dále.

U modelů se šroubovací korunkou je potřeba uvolnit 
korunku - vyšroubovat před její manipulací. Manipu-
lujte, prosím, s korunkou jemně a s citem, aby nedošlo 
k jejímu vytržení. Především modely s menším pouz-
drem jsou vybaveny drobnou mechanikou, která může 
být při nešetrném zacházení poškozena. Pro uzamčení 
korunku opět dotáhněte na doraz po směru hodino-
vých ručiček. Hodinky jsou vodotěsné, je-li korunka 
zašroubovaná, v opačném případě pouze vlhkotěsné.

Životnost baterie: cca 2 roky
Výměna baterie: Pokud baterie dochází nebo již do-
šla, vyměňte ji co nejdříve. Jestliže Vaše hodinky byly již  
s baterií zakoupeny, její životnost může být kratší, 
než výše uvedená. Životnost baterie může být také 
zkrácena častým používáním funkcí hodinek nebo 
dlouhodobým poklesem teploty. Výměnu provádějte 
v autorizovaném servisu. Nenechávejte starou baterii 
v hodinkách, může poškodit strojek.

Přejeme mnoho příjemných chvil 
s hodinkami BOCCIA TITANIUM.
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Pokyny pro správné používání 
hodinek Boccia

VODOTĚSNOST
Hodinky používejte pouze v souladu s tabulkou vo-
dotěsnosti (viz níže) - korunka hodinek musí být vždy  
v základní poloze (zamáčknuta, popř. zašroubována). 
Jsou-li hodinky pod vodou, nemanipulujte s korunkou 
ani s tlačítky. Voda negativně ovlivňuje životnost ko-
žených řemínků.
Po koupání ve slané vodě hodinky opláchněte sladkou 
vodou a osušte. Nepoužívejte hodinky v horké vodě 
a nevystavujte je náhlým teplotním změnám (např. 
sluncem rozpálené hodinky ochladíte ve studené vodě) 
a velkým tlakům (např. při skocích do vody). Jestliže se 
do Vašich hodinek dostane voda nebo kondenzovaná 
vlhkost, navštivte neprodleně Vašeho hodináře. V opač-
ném případě může dojít k poškození strojku hodinek.  
Při častém koupání s hodinkami doporučujeme volit 
hodinky s označením vodotěsnosti 200M a více.

OBECNÉ POKYNY
Čistý titan je velmi pevný materiál, ale jeho povrch 
není odolný proti poškrábání. Drobné oděrky, vlá-
sečnice, které se vyskytují při běžném nošení jsou 
typickým znakem titanu a nelze je reklamovat. Nene-
chávejte hodinky v extrémně teplých nebo studených 
podmínkách. Zabraňte pádu hodinek na tvrdý povrch  

(podlahu apod.) a nevystavujte hodinky silným mag-
netickým polím. Udržujte Vaše hodinky v čistotě. Pří-
padné nečistoty odstraňte jemným hadříkem. Kovový 
tah čistěte kartáčkem v mýdlovém roztoku, plastový 
nebo gumový řemínek čistěte vodou bez rozpouštědel, 
kožený řemínek ošetřujte na povrchu suchým hadří-
kem a vespod hadříkem namočeném v lihu.

Označení
 WATER 

RESISTANT

Vlhkost, 
déšť  

a pod.

Sprcho-
vání, mytí 

auta
Plavání Potápění

- NE NE NE NE

30 M 
(3 ATM/bar) ANO NE NE NE

50 M 
(5 ATM/bar) ANO ANO NE NE

100 M 
(10 ATM/bar) ANO ANO ANO NE

200 M 
(20 ATM/bar) ANO ANO ANO ANO
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Návod k použití 
Analogových hodinek

*V závislosti na modelu

Nastavení času
1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3.  Po vrácení korunky do základní pozice se roz-

běhne vteřinová ručička.

Nastavení data
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2.  Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
      (Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by 

dojít k poškození strojku).

3.  Po nastavení data vraťte korunku do základní 
pozice.

Nastavení dne
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2.  Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
      (Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít 

k poškození strojku).
3.  Po nastavení dne vraťte korunku do základní 

pozice.

Hodinová
ručička

Minutová ručička

Základní pozice korunky

1. pozice

Vteřinová
ručička *Datum

2. pozice

*Den v týdnu
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Návod k použití 
hodinek s chronografem

Pozice jednotlivých čítačů chronografu či ukaza-
tele data a dne v týdnu, se u různých modelů liší. 
Princip nastavení a používání stopek je stejný.

Nastavení času
1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3.  Po vrácení korunky do základní pozice se roz-

běhne vteřinová ručička.

Nastavení data
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
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      (Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by 
dojít k poškození strojku).

3.  Po nastavení data vraťte korunku do základní 
pozice.

Nastavení dne
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
     (Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít 

k poškození strojku).
3.  Po nastavení dne vraťte korunku do základní 

pozice.
Pozn.: U některých modelů je nutné pro nastavení 
dne v týdnu otáčet hodinovou ručkou tak dlouho, 
aby uběhlo 24 hodin.

Použití stopek
Dle modelu hodinek mohou stopky Boccia měřit 
s přesností na 1/10 vteřiny a maximální čas zob-
razení může být až 11 hodin, 59 minut a 59 vteřin.

Měření času
1.  Stopky se spouští a zastavují stisknutím tlačít-

ka A.
2.  Stisknutím tlačítka B se ručičky stopek vrátí do 

výchozí 0 pozice.

Kalibrace stopek
Toto nastavení se provádí v případě, že se vteřino-
vá ručička stopek po vynulování nevrací do výchozí 
nulové pozice.
1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2.  Mačkejte tlačítko A dokud vteřinová ručička 

stopek nebude ve své 0 pozici (na symbolu 12).
3. Po kalibraci vraťte korunku do základní pozice.
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Návod k použití 
Automatických hodinek

*V závislosti na modelu

Natahování hodinek
Automatické hodinky se natahují při pohybu ruky, 
ale mohou být nataženy také ručně. Pokud se 
zastavily a Vy s korunkou v základní pozici otočíte 
15-20 krát, hodinky začnou opět fungovat.

Nastavení času
1. Vytáhněte korunku do pozice II.
2. Otáčejte korunkou pro nastavení hodin a minut.
3.  Po vrácení korunky do základní pozice se roz-

běhne vteřinová ručička.

Nastavení data
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2. Otáčejte korunkou dolů pro nastavení data.
     (Nenastavujte datum mezi 21h a 1h, mohlo by 

dojít k poškození strojku).
3.  Po nastavení data vraťte korunku do základní 

pozice.

Nastavení dne v týdnu
1. Vytáhněte korunku do pozice I.
2.  Otáčejte korunkou nahoru pro nastavení dne.
      (Nenastavujte den mezi 21h a 1h, mohlo by dojít 

k poškození strojku).
3.  Pro nastavení dne vraťte korunku do základní 

pozice.

Hodinová
ručička

Minutová ručička

Základní pozice korunky

1. pozice

Vteřinová
ručička *Datum

2. pozice

*Den v týdnu
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Blahoželáme Vám k Vašim novým hodinkám BOCCIA. 
Precízne spracovanie a nápaditá konštrukcia z titánu, 
mimoriadneho kovu s vynikajúcimi vlastnosťami,  
robia hodinky jedinečnými.

Na Vaše nové hodinky BOCCIA je stanovená medziná-
rodná záruka v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. 
Závady vzniknuté počas záručnej lehoty chybou výroby 
alebo chybou materiálu budú po predložení záruč-
ného listu alebo účtu bezplatne odstránené. Záruka 
sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr.  poškria-
bané sklíčko, obnosený remienok). Škody vzniknuté 
nesprávnym užívaním, neodbornými zásahmi, me-
chanickým poškodením sa na poskytovanú záruku 
nevzťahujú. V prípade, že budete používať hodinky 
vo vode, je nutné minimálne 1x v roku (najlepšie pred 
letom) nechať utesniť  a skontrolovať v autorizovanom 
servise, vzhľadom na obmedzenú životnosť tesnenia. 
Reklamáciu uplatňujte v dobe záruky v predajni, kde 
ste hodinky zakúpili alebo u dovozcu. Prosíme dbajte 
pokynov správneho používania uvedených ďalej. 

U modelov so skrutkovacou korunkou je potreba 
uvoľniť korunku - vyskrutkovať pred jej manipuláci-
ou. Manipulujte prosím  s korunkou jemno a s citom,  
aby nedošlo k jej vytrhnutiu. Predovšetkým modely  
s menším puzdrom sú vybavené drobnou mechanikou, 
ktorá môže byť pri nešetrnom zaobchádzaní poškode-
ná. Pre uzamknutie korunku opäť dotiahnite na doraz 
v smere hodinových ručičiek. Hodinky sú vodotesné,  
ak je korunka zaskrutkovaná, v opačnom prípade iba 
vlhkotesné.

Životnosť batérie: cca 2 roky
Výmena batérie: Ak batéria dochádza alebo už do-
šla, vymeňte ju čo najskôr. Ak ste Vaše hodinky zakúpili 
aj s batériou,  jej životnosť môže byť kratšia než vyššie 
uvedená. Životnosť batérie môže byť skrátená častým 
používaním funkcií hodiniek alebo dlhodobým pokle-
som teploty. Výmenu vykonávajte v  autorizovanom 
servise. Nenechávajte starú batériu v hodinkách, môže 
poškodiť strojček.

Prajeme veľa príjemných chvíľ
s hodinkami BOCCIA TITANIUM.
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Pokyny pre správne používanie 
hodiniek BOCCIA TITANIUM

VODOTESNOSŤ
Hodinky používajte iba v súlade s tabuľkou vodotes-
nosti (viz nižšie ) - korunka hodiniek musí byť vždy  
v bežnej základnej polohe (zatlačená dovnútra, popr. 
zaskrutkovaná). Ak sú hodinky pod vodou, nemani-
pulujte s  korunkou ani s tlačidlami. Voda negatívne 
ovplyvňuje životnosť kožených remienkov.
Po kúpaní v slanej vode hodinky opláchnite sladkou 
vodou a osušte ich. Nepoužívajte hodinky v horúcej 
vode, nevystavujte ich náhlym teplotným zmenám  
(napr. slnkom rozpálené hodinky ochladíme v studenej 
vode) veľkým tlakom (pri skokoch do vody). Ak sa do 
Vašich hodiniek dostane voda alebo kondenzova-
ná vlhkosť, navštívte neodkladne Vášho hodinára. 
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu strojčeka 
hodiniek. Pri častom kúpaní  s hodinkami odporúčame 
voliť hodinky s označením vodotesnosti 200M a viac.

VšEOBECNÉ POKYNY
Čistý titán je veľmi pevný materiál, ale jeho povrch nie 
je odolný proti poškriabaniu. Drobné odreniny,  vlásoč-
nice, ktoré sa vyskytujú pri bežnom nosení sú typickým 
znakom titánu a  nie je možné ich reklamovať. Nene-
chávajte hodinky v extrémne teplých alebo studených 
podmienkach. Zabráňte pádu hodiniek na tvrdý povrch 

(podlahu apod.). Nevystavujte hodinky silným magne-
tickým poliam. Udržujte hodinky v čistote. Prípadné 
nečistoty odstránite jemnou handričkou. Kovový ťah 
čistite kefkou v mydlovom roztoku, plastový alebo gu-
mový remienok čistite vodou bez rozpúšťadiel, kožený 
remienok ošetrujte na povrchu suchou handričkou, 
naspodku handričkou namočenou v liehu.

Označenie
 WATER 

RESISTANT

Vlhkosť, 
dážď  

a pod.

Sprchova-
nie, mytie 

auta
Plávanie Potápanie

- NIE NIE NIE NIE

30 M 
(3 ATM/bar) ÁNO NIE NIE NIE

50 M 
(5 ATM/bar) ÁNO ÁNO NIE NIE

100 M 
(10 ATM/bar) ÁNO ÁNO ÁNO NIE

200 M 
(20 ATM/bar) ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
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Návod na použitie 
analógových hodiniek

*V závislosti od modelu

Nastavenie času
1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3.  Po vrátení korunky do základnej pozície sa roz-

behne sekundová ručička.

Nastavenie údajov
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2.  Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dát.
      (Nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).

3.  Po nastavení  dát  vráťte korunku do základnej 
pozície.

Nastavenie dňa
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2.  Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa.
      (Nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3.  Po nastavení dňa vráťte korunku do základnej 

pozície.

Hodinová
ručička

Minútová ručička

Základná pozícia korunky

Pozícia II

Sekundová
ručička *Dátum

Pozícia I

*Deň v týždni
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Návod na použitie 
hodiniek s chronografom

Pozície jednotlivých počítadiel chronografu či 
ukazovatele dátumu a dňa v týždni sa u rôznych 
modelov líšia. Princíp nastavenia a používania 
stopiek je rovnaký.

Nastavenie času
1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3.  Po vrátení korunky do základnej pozície sa roz-

behne sekundová ručička.

Nastavenie dát
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
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2. Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dát.
      (Nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3.  Po nastavení dát vráťte korunku do základnej 

pozície.

Nastavenie dňa
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa.
     (Nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3.  Po nastavení dňa vráťte korunku do základnej  

pozície.
Pozn.: Pri niektorých modeloch je nutné pre na-
stavenie dňa v týždni otáčať hodinovou rúčkou tak 
dlho, aby ubehlo 24 hodín.

Použitie  stopiek
Podľa modelov hodiniek môžu stopky BOCCIA 
merať s presnosťou na 1/10 sekundy a maximálny 
čas zobrazenia môže byť až 11 hodín, 59 minút  
a 59 sekúnd.

Meranie času
1.  Stopky sa spúšťajú a zastavujú stlačením tlačidlá A.

2.  Stlačením tlačidlá B sa ručičky stopiek vrátia do 
predvolenej 0 pozície.

Kalibrácia stopiek
Toto nastavenie sa vykonáva v prípade, že sa 
sekundová ručička stopiek po vynulovaní nevracia 
do predvolenej nulovej pozície.
1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2.  Stláčajte tlačidlo kým sekundová ručička stopiek 

nebude vo svojej pozícii 0 (na symbole 12).
3.  Po kalibrácii vráťte korunku do základnej po-

zície.
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Návod na použitie  
automatických hodiniek 

*V závislosti od modelu

Naťahovanie hodiniek
Automatické hodinky sa naťahujú pri pohybe 
ruky, ale môžu byt natiahnuté aj manuálne.  Ak 
sa zastavili a Vy s korunkou v bežných základných 
pozíciách otočíte 15-20 krát, hodinky začnú opäť 
fungovať.

Nastavenie času
1. Vytiahnite korunku do pozície II.
2. Otáčajte korunkou pre nastavenie hodín a minút.
3.  Po vrátení korunky do základnej pozície sa roz-

behne sekundová ručička.

Nastavenie údajov
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2. Otáčajte korunkou dole pre nastavenie dátumu
      (nenastavujte dátum medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3.  Po nastavení dátumu vráťte korunku do základ-

nej pozície.

Nastavenie dňa v týždni
1. Vytiahnite korunku do pozície I.
2.  Otáčajte korunkou hore pre nastavenie dňa
      (nenastavujte deň medzi 21h a 1h, mohlo by 

dôjsť k poškodeniu strojčeka).
3.  Pre nastavenie dňa vráťte korunku do základnej 

pozície.

Hodinová
ručička

Minútová ručička

Základná pozícia korunky

Pozícia II

Sekundová
ručička *Dátum

Pozícia I

*Deň v týždni

SK



Hodinky nepodléhají stejnému zacházení jako  
domovní odpad. Odneste proto prosím své 
staré nebo nepoužívané hodinky k recyklaci 
do nejbližší sběrny elektrického odpadu nebo 
ke svému prodejci.

Reference/referencie:

..............................................................................

Datum prodeje/ dátum predaja:

..............................................................................

Název a adresa prodejce/ názov a adresa predajca: 

..............................................................................

Razítko a podpis/pačiatka a podpis: 

..............................................................................

Hodinky nepodliehajú rovnakému zaobchád-
zaniu ako domový odpad. Odneste preto pro-
sím svoje staré alebo nepoužívané hodinky na 
recykláciu do najbližšej zberne elektrického 
odpadu alebo k svojmu predajcovi.



Výhradní dovozce/ výhradný dovozca:  

DESIGN TRADE, s.r.o.

Klausova 15

155 00 Praha 5

www.boccia-titanium.cz


