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Гаранција
Вашиот часовник TISSOT® е гарантиран од TISSOT S.A. за период 
од дваесет и четири (24) месеци од датата на купувањето под 
термините и условите на оваа гаранција. Интернационалната 
TISSOT® гаранција ги покрива материјалните и фабричките 
дефекти кои постојат за време на испораката на купениот 
TISSOT® часовник („дефекти“). Гаранцијата почнува да важи 
само ако електронската гаранција е активирана од официјален 
дилер на TISSOT®, или ако тоа не се случи, ако на гарантниот 
лист има датум, и ако е целосно и правилно пополнет и 
заверен од официјален дилер на TISSOT® („валидна гаранција“).

За време на гарантниот период, со прикажување на валидна 
гаранција, ќе имате право бесплатно да го поправите 
секој дефект. Во случај поправките да се несоодветни за 
воспоставување на нормални услови за работа на Вашиот 
TISSOT® часовник, TISSOT S.A. ја гарантира замената на 
TISSOT® часовник со идентични или слични карактеристики. 
Гаранцијата за заменетиот часовник завршува дваесет и 
четири (24) месеци од датата на подигнувањето на заменетиот 
часовник.

Оваа гаранција на производителот не покрива:
– траењето на батеријата;
– нормално носење, гребење и стареење (на пр. изгребано  
 стакло; промена на бојата и/или материјалот на неметалните 
 ремчиња и белегзии, од кожа, ткаенина, гума; лупење на  
 декоративната прекривка);
– било која штета на било кој дел од часовникот која резултира 

од неправилно носење, негрижа, невнимавање, удирање 
(чукање, вдлабнување, кршење, скршено стакло, итн.), 
неправилна употреба на часовникот и невнимавање на 
упатството за работа дадено од TISSOT S.A.;

– индиректни или последователни штети од било каков вид  
 кои резултират од на пр. употребата, нефункционирањето,  
 дефектите или неточноста на TISSOT® часовникот;
– TISSOT® часовникот ракуван од неовластени лица (на пр.  
 за промена на батеријата или поправки) или доколку биле  
 променети првобитните својства надвор од контролата на  
 TISSOT S.A.
Секоја понатамошно барање до TISSOT S.A. за додатни 
оштетувања од погоренаведената гаранција итно е исклучено, 
освен поверените законски права кои може да ги има 
купувачот кон производителот.

Погоренаведената гаранција од производителот:

– е независна од било која гаранција која може да биде 
дадена од продавачот, за која самиот тој сноси одговорност;
– не влијае на правата на купувачот кон продавачот ниту било 
кои поверени законски права кои може да ги има купувачот 
кон производителот.

TISSOT S.A. сервисната служба гарантира совршено 
одржување на Вашиот TISSOT® часовник. Ако Вашиот часовник 
има потреба од сервис обратете се кај официјалниот TISSOT® 
дилер или кај овластениот TISSOT® Сервисен центар наведен 
во подолната листа: тие можат да ви гарантираат сервис 
според TISSOT S.A. стандардите.

Оваа ознака укажува дека овој производ не смее да се 
одложува со домашен отпад*

Мора да биде вратен на локално овластено 
собиралиште на отпадоци. Со наведената постапка 
ке придонесете кон зашита на околината и здравјето 
на луѓето. Рециклирањето на материјалот ке помогне 
за зачувување на природните извори.

* cо важност во земјите на ЕУ и во други земји со соодветна 
регулатива во примена.

Замена на батеријата

Ви препорачуваме да контактирате со сервисен центар за 
TISSOT® или овластен диструбутер на TISSOT®. Тие ги имаат 
на располагање потребните алатки и уреди за изведување 
на оваа работа на професионален начин. Празната батерија е 
потребно да се замени што побрзо, за да се избегне ризикот 
од нејзино протекување, а со тоа и оштетување на механизмот 
на часовникот.

TISSOT S.A., CH-2400 Le Locle, Швајцарија

TISSOT® е заштитена трговска марка

Заштитни и превентивни мерки

Температура

Не го изложувајте вашиот часовник на ненадејни температурни 
промени (изложеност на сончева светлина и потоа ставање во 
ладна вода) или екстремни температури [над 60° Ц (140° Ф) или 
под 0° Ц (32° Ф)].

Магнетно поле

Не го изложувајте вашиот часовник на интензивно магнетно 
поле, како на пример: звучници, преносни телефони, 
компјутери или фрижидери и други електромагнетни апарати.

Потреси

Избегнувајте топлотни или други потреси, бидејќи можат да 
го оштетат вашиот часовник. Во случај на насилен потрес, 
однесете го вашиот часовник на проверка во сервисен центар 
на TISSOT®.
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Штетни производи

Избегнувајте директен контакт со растворувачи, детергенти, 
парфеми, козметички производи итн. бидејќи тие можат да го 
оштетат каишот, куќиштето или затворачот.

Грижа и проверки

Редовно чистете го куќиштето и каишот со помош на 
мека крпа, за да се спречи корозија од респирација. Сите 
часовници отпорни на вода можат да се чистат со четка за 
заби и сапуница, а потоа да се исушат со мека крпа. Доколку се 
носи при пливање во море, часовникот мора да се исплакне 
со топла свежа вода и потоа целосно да се исуши.

Отпорност на вода

Водоотпорноста на часовниците се оценува врз основа на 
лабораториски тестови за притисок споредени со пливач 
или нуркач во состојба на мирување на ниво на притисок. 
Меѓутоа, многу активности во вода вклучуваат многу 
движење и други промени на средината. Овие исклучоци во 
начинот на оценување може да предизвикаат или наштетат 
на карактеритиките на заштита од вода на водоотпорниот 
часовник.

Водоотпорноста на часовникот не може постојано да се 
гарантира. Таа може да зависи од староста на затварачот или 
од случаен потрес на рамката. Cе препорачува проверка на 
водоотпорноста на вашиот часовник во овластен сервис на 
TISSOT® еднаш годишно.

Не ја активирајте рамката за утврдување на времето и/или 
копчињата кога часовникот е под вода и проверете дали 
рамката е цврсто стегната/прицврстена по секоја активност.

Bо никој случај сами не го отворајте часовникот, за проверка 
договорете се само со овластен сервисен центар на TISSOT®.

Сите Тиссот часовници се водоотпорни до 3 bar (30 m/100 ft).
Круна со заштрафување ја подобрува водоотпорноста.

Ова се посебно се однесува за часовници кои се водоотпорни 
на длабочини кои поминуваат 10 bar (100 m/330 ft)

 Водоотпорен до 3 bar (30 m / 100 ft)

 Водоотпорен до 5 bar (50 m / 165 ft)

 Водоотпорен до 10 bar (100 m / 330 ft)

 Водоотпорен до 10 bar (100 m / 330 ft) 
 со заштрафена круна

 Водоотпорен до 20 bar (200 m / 660 ft) 
 со заштрафена круна

 Водоотпорен до 20 bar (200 m / 660 ft) 
 со заштрафена круна и копчиња

 Водоотпорен до 30 bar (300 m / 1000 ft) 
 со заштрафена круна

TISSOT® обработки

Галвански заштитни слоеви

Овие заштитни слоеви се нанесуваат со електролиза.  
 Со менување на подесувањето на и тековниот интензитет, 
може да се разликуваат по дебелината и карактеристиката на 
слоевите (на пр. злато, сребро, бакар итн.).

ПВД (отстранување на физичка пареа) заштитен слој

Оваа постапка се врши под вакуум. Микроскопските честички 
се нанесуваат на производот со јонско бомбардирање. 
Може да се направат многу тенки слоеви (од 1 до 3 µm) од  
соединенија без примеси што поседуваат висок степен на 
цврстина (нитрид, карбиди итн.)Предноста на ПВД е во тоа што 
истиот е тенок, но цврст слој, отпорен на корозија, со цврста 
адхезија и овозможува голем избор на бои. Благодарение 
на неподвижната природа на ПВД, намалени се ризиците за 
неподносливост наметнати со самата употреба.

Титан

Tитанот е метал кој се наоѓа во кората на земјата. Зацврстениот 
титан е 30 % поцврст, но околу 40% полесен од челикот, и е 100% 
рециклирачки. Благодарение на биокомпатибилната природа 
на титанот, намалени се ризиците за неподносливост наметнати 
со самата употреба.Доколку е изложен во атмосферата, титанот 
создава оксиден слој што го прави отпорен на солена вода и 
корозија предизвикана од потта на луѓето.

Полиран титан

Моделите со куќиште и каиш од полиран титан се изработени 
од титан полиран и заштитен со третирана сива ПВД површина, 
со што се подобрува отпорноста на површината.

Сафир кристал

Сафирот е произведен од алуминиум оксид (AI2O3). Проѕирен 
и безбоен, може да се изгребе само со дијамант. Како резултат 
на екстремната тврдост, сафирот е практично отпорен на 
уништување или искривување, отпорен на гребење, абење и 
хемиско уништување. Високо полиран, сафирот е перфектно 
проѕирен.

Не рѓосувачки челик 316L
За изработка на сите делови кои можат да се допрат на своите 
челични часовници, TISSOT® одбра високо квалитетен челик 
од 316L фамилијата. Предностите на овој вид на челик се 
неговата висока отпорност на корозија и одличната цврстина.
За пример, одредени челици кои се користат во медицината за 
изработка на импланти исто така припаѓаат на 316L фамилијата. 

Сервис 

Како и секој прецизен инструмент, часовникот мора да биде 
сервисиран редовно за да работи оптимално. Генерално, 
препорачуваме вашиот часовник да биде проверен на секои 
3 до 4 години од овластен TISSOT® сервисен центар. Но сепак, 
поради различните климатски услови и начинот на носење 
на часовникот , и пократок период е препорачлив. За да 
користите врвна сервисна услуга  и да бидете сигурни дека 
вашата гаранција и понатаму ке остане валидна , ве молиме 
секогаш да ги користите услугите на овластен TISSOT® 
продавач или сервисен центар. 

Достапност на резервни делови

Од  датумот на запирање на производство на моделот, 
TISSOT® гарантира достапност на резервни делови во рок од 
10 години, и за период од 20 години за златни часовници. Ако 
поради било која причина  некој резервен дел не е достапен, 
TISSOT® го задржува правото, на своја дискреција, да понуди 
на клиентот алтернативно решение.


