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Naše značka

Značka Mockberg pochází ze skandinávského 
designového hnutí, které se vyznačuje 
jednoduchostí, minimalismem a  funkčností. 
Od 50. let si získává srdce milovníků dekoru 
a  obohacuje životy lidí. Čisté linie, přirozený 
půvab a  umírněný styl tvoří podstatu našich 
hodinek. Symbolizuje to, v  co tak hluboce 
věříme  – jednoduchost a  eleganci, které jsou 
základem toho, co děláme, a  čeho se snažíme 
dosáhnout. Funkční doplňky pro každý den, 
vyrobené nejkrásnějším možným způsobem.

Náš název

Jako pokračovatel švédské tradice stříbra 
a  šperkařství je název Mockberg odvozen od 
názvu vrcholu Mocberget, který se nachází 
nedaleko jezera Siljan v  oblasti Dalarna ve 
středu Švédska. Dalarna je Švédsky „údolí“  
a  je domovinou švédského šperkařství 

a řemeslné tradice.

Záruka

Na hodinky Mockberg je poskytována záruka 
v  délce trvání dvou let. Vezměte, prosím, na 
vědomí, že záruka se nevztahuje na životnost 
baterie a běžné opotřebení pouzdra, skla nebo 
pásku. Záruka se dále nevztahuje na škody na 
jakékoliv části hodinek plynoucí z  nesprávného 
používání, nedostatečné péče, nedbalosti, 
nehod a  nedodržování pokynů poskytnutých 
společností Mockberg. Uschovejte vytištěné 
potvrzení objednávky nebo účtenku, která bude 
později sloužit jako Váš záruční doklad.

Výše uvedený symbol znamená, že dle místních 
zákonů a  nařízení musí být Váš produkt a/nebo 
jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího 
odpadu. Při dosažení konce životnosti výrobku je 
nutné jej dopravit do sběrného místa určeného 
místními úřady. Oddělená likvidace a  recyklace 
Vašeho produktu a/nebo jeho baterie pomůže 
chránit přírodní zdroje a  zajistit tak, aby byl 
recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské 
zdraví a životní prostředí.

Označení CE dokládá, že výrobek splňuje všechny 
legislativní požadavky EU

Další podrobnosti k výrobku jsou k nalezení na  
www.balao.cz
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Před prvním použitím

Před prvním použitím vytáhněte plastovou 
podložku korunky. Při vytažené korunce nastavte 
čas točením korunkou v obou směrech. Hodinky 
spustíte zacvaknutím korunky ve směru k  tělu 
hodinek.

Nastavení času

Čas můžete nastavovat při vytažené korunce 
točením korunkou v obou směrech. Při vytažené 
korunce je chod hodinek zastavený. Po nastavení 
požadovaného času, korunku opět zacvakněte 
a tím hodinky opět uvedete do chodu.

Pokyny a péče

Pokud vaše hodinky Mockberg nepoužíváte, 
uchovávejte je při pokojové teplotě a  v  suchu, 
aby se zachovala jejich krása.

Strojek Miyota Super 2035

Baterie SR626SW

Vodotěsnost do 3 ATM

Odstraňování problémů

Pokud se hodinky zpožďují, vyměňte v hodinkách 
baterii. Výměnu baterie provedou na počkání 
prodejci nebo opraváři hodinek.

Postup při výměně pásku

Krok č. 1 Pomocí malého šroubováku 
uvolněte šroubky

Krok č. 2 Vyjměte původní pásek

Krok č. 3 Instalujte nový pásek

Krok č. 4 Pomocí šroubováku opětovně 
přišroubujte šroubky

Postup při nastavení textilního pásku

Krok č. 1 Pomocí šroubováku či obdobného 
nástroje uvolněte sponku

Krok č. 2 Změňte délku posunutím sponky

Krok č. 3 Zavřete sponku přimáčknutím 
odklopené části


