 ŽIVOTNÍ STYL

 PRO MUŽE

GENTLEMEN

ZABIJÁK ČÍSLO 1
Tichá síla, která umí nevratně ničit hodinářskou práci, to je VODA. Zajímejme se tedy o přesnou
vodotěsnost hodinek. Užitečná je nejen ve styku s vodou. Obecně totiž platí, že čím vyšší vodotěsnost
mají, tím více hodinky odolají prudkým nárazům.
Na aktivní život volme hodinky až do 100 metrů vodotěsnosti se sklem tlustým 2 milimetry.
Ty odolají nejen při koupání, ale i při sportu.
Hodinky odolné do 50 metrů mohou přijít s vodou do styku při sprchování, krajně v mělké vodě.
Po koupání v moři je ovšem dobré i vodotěsné hodinky opláchnout ve sladké vodě. Zabrání se tak
usazení soli.
Pokud zpozorujeme, že se po koupání sklíčko zamlžilo, vezměme hodinky ihned do servisu.
Signalizuje to, že se voda dostala dovnitř, a může zavinit korozi součástek.
Vodotěsnost se vyplatí preventivně (optimálně vždy po roce a půl) zkontrolovat u hodináře. Je totiž
jako baterie – časem se opotřebovává.

ZABIJÁK ČÍSLO 2
Je jím POT a nejničivěji účinkuje
u plastových hodinek. Ty je proto nutné
vždycky na noc sundat z ruky. Navíc se
vyplatí je občas přestříkat silikonovým
sprejem. Výrazně to prodlouží jejich
životnost.

JAK HODINKY ŠETŘIT
Máme-li hodinky na baterie a nejsme si jisti odborností své výměny, raději zajděme do servisu, ať si
pouzdro zbytečně nepoškodíme.
To, že dochází baterie, zjistíme tak, že z vteřinové ručky se stane loudavý šnek – místo vteřinové
rychlosti se začne pohybovat v intervalu dvou vteřin. Tak to vždy začíná.
Pokud quartzové hodinky delší dobu nepoužíváme, vysuňme korunku nařizování času. Zastavíme tím
ručičky a šetříme jak baterii, tak jemný mechanismus.
Každopádně dbejme na to, ať doma hodinky odpočívají na suchém místě. Pokud střídáme více
modelů, vyplatí se nám speciální úschovné boxy na hodinky.
I když by k tomu sváděla logika, nenechávejme hodinky nikdy dlouho ležet na přímém slunci. Ano, je
tam sucho... ale horké paprsky mohou až deformovat, navíc přímé slunce likviduje baterii. A když už
jsme u toho šetření, bateriové hodinky ušetřeme také magnetického záření.

O hodinkách se říká, že jsou mužským šperkem. Není to úplně
přesné, protože i ženy mají rády hodinky – jako doplněk
ke svým šperkům. Hodinky nás podobně jako šperky mohou
zdobit čtyřiadvacet hodin denně, a to na všech místech.
Musíme si však umět vybrat ty správné a správně se k nim také
chovat. Co možná nevíte a mohlo by se vám hodit?
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ZABIJÁK
ČÍSLO 3
Stejně jako u lidí nebo
šperků jím je ČAS.
Každodenním nošením
hodinky ztrácejí svůj původní
lesk. Proto je dobré je, tak
jako šperky, občas vyčistit.
Pozor,
zázásadně nepoužívejme
saponáty nebo silné
chemikálie. Stačí hadřík
a trocha čisté, případně
mýdlové vody. Na kov je
vhodný 100% alkohol či
technický benzin.
Předejdeme tak i začernění
ruky od kovu. Po očistné
kůře nenechávejme hodinky
volně zaschnout, důkladně
je otřeme suchým
hadříkem.
Péči potřebují i kožené
řemínky. Speciální přípravky
na čištění kůže
zachovávají přírodní lesk.
Do botníku sáhněme
pro klasickou impregnaci
na boty, stříkejme ji
na závěr. Hlavně kožené
hodinky nikdy nesušme
u topení nebo ve velkém
teple, protože pak by
řemínek mohl měnit svůj
tvar nebo praskat.
Zbavit nečistot a krásně
leštit dokáže už jemný
dětský zubní kartáček.

• NÁŠ TIP

hcete reprezentativní hodinky za rozumné peníze
a ve švýcarské kvalitě? Popřemýšlejte o značce Epos,
založené roku 1925. Švýcarskou preciznost a rozmanité
hodinářské komplikace doplňují lehkost, nadčasový
design a zručnost hodinářů, kteří každý kus ručně
montují ve švýcarském Grenchenu. Toto je model 3434
z limitované edice 999 kusů. Mechanický strojek s ručním nátahem
Unitas 6497, viditelná setrvačka na pozici 12 a malá vteřinovka
na pozici 10. Oocelové pouzdro o průměru 43,5 mm, anti-reflexní
safírové sklíčko, vodotěsnost 100 metrů. Cena 39 200 Kč. Další
kolekce si můžete prohlédnout na www.epos-czech.cz.
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