
Luksuzno-športna moška ura FireDesire 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu luksuzno-športne moške ure FireDesire! 

V paketu boste prejeli: 

 Luksuzno-športno moško uro FireDesire. 

Prednosti: 

 Luksuzno-športna ura, 

 izvrstna za poslovneže in modne privržence, 

 posebno dodelan moški dizajn, 

 funkciji: kronograf, datum, 

 visokokakovostna izdelava, 

 vodoodporna, 

 izjemno močno steklo, 

 usnjen pašček. 

Tehnične lastnosti: 

 Tip: ročna, analogna ura. 

 Barve: rdeča, rjavo-bela, rjavo-oranžna, modra, kavna. 

 Vodoodpornost: do 30 ATM. 

 Material ohišja: nerjaveče jeklo. 

 Steklo: Hardlex, kaljeno mineralno steklo. 

 Mehanizem Quartz. 

 Zapenjanje: varnostna zaponka na pasu. 

 Premer številčnice: 45 mm. 

 Pašček: 

o dolžina 230 mm, 

o širina: 22 mm. 

 Debelina ohišja: 12 mm. 

 Življenjska doba baterije: 12 mesecev. 

 Teža: 79 g. 

 

Izbrali ste vrhunsko moško vodoodporno uro. Zasnovana je posebej za moško roko. Z njo boste pritegnili marsikateri 

ženski pogled. Vlila vam bo samozavest in vas spremljala na vsakem koraku.  

      

Kvalitetna izdelava 

Ura FireDesire je izdelana po najvišjih standardih kakovosti. Pohvali se lahko z vodoodpornostjo do 30 ATM. Ohišje 

ure je iz nerjavečega jekla, steklo iz Hardlexa (kaljeno mineralno steklo), pašček pa je usnjen.  

 

Primerna za vsako priložnost 

Ura je odlična za poslovneže, športnike in celo modne privržence. Nosite jo lahko pri vseh svojih dejavnostih. Ima 

vse, kar si želi pravi moški. Vaša odločnost in čudovit dizajn ure ne bosta ostala neopažena. Z uro na roki se 

samozavestni podajte na popoln zmenek. 



 

Uporaba ure 

 Na desni strani ure je gumb na katerem je nameščen plastični 

varnostni zatič. Odstranite ga tako, da ga potegnete stran od gumba.  

 Točen čas nastavite z vrtenjem gumba. Ko ste z nastavljenim 

zadovoljni gumb pritisnite proti uri.  

 Sekundni kazalec se je začel premikati in ura je sedaj v stanju 

delovanja. Če ure dlje časa ne boste uporabljali izvlecite gumb in ura se 

bo ustavila. 

 Čas prikazujejo trije kazalci: sekundni, minutni in urni (Slika 1). 

                  Slika 1 

 

Nastavitev ure 

1 – Gumb za nastavljanje: 

 Prva stopnja: zaustavitev ure 

 Druga stopnja: nastavitev datuma 

 Tretja stopnja: zagon ure / ura v delovanju 

2 – Velik sekundni / minutni prikaz 

3 – Prikaz datuma (dan) 

4 – Številčnica za kronograf

Slika 2 

Gumb za upravljanje           

Z gumbom lahko uro zaženete, jo ustavite ali nastavite in določite datum. Ima dve stopnji s katerimi dosežete 

različne nastavitve. 

Merjenje časa 

Čas na uri je prikazan analogno. Dve črtici na vrhu številčnice predstavljata uro 12:00 ali 00:00. Vsaka rumena 

odebeljena črtica ponazarja polno uro. Na skrajnem robu številčnice so za lažji pregled v večjem formatu dodane 

minute ali sekunde. 



Kronograf 

V notranjosti je številčnica namenjena posebej natančnemu prikazovanja kronografa.  

Nastavitev datuma 

V stanju delovanja ure, gumb na desni strani rahlo povlecite. Ko je izvlečen na drugo stopnjo ura še vedno deluje, vi 

pa lahko nastavite datum. Določiti je možno le dan v mesecu. Gumb lahko vrtite le v eno smer – naprej. V nasprotno 

smer premikanje datuma ni dovoljeno. Če ste torej šli mimo želenega datum, boste morali vrteti gumb toliko časa, 

dokler ne pridete ponovno do njega. 

Začasna ustavitev ure 

Če ure dlje časa ne boste uporabljali jo lahko ustavite. Gumb izvlecite na tretjo stopnjo in ura se bo zaustavila.  

Opozorilo: Vedno preverite, da je ura res v stanju mirovanja. 

 

           

      Zapenjanje ure 

Uro boste enostavno zapeli z varnostno zaponko na pasu. Na paščku 

je več enakomerno razporejenih lukenj s katerimi lahko prilagodite 

uro svoji roki. Pašček je usnjen in zato izjemno vzdržljiv.  

 

 

 

Slika 3 

 

Opozorilo: 

Pri uporabi ure se vedno prepričajte, da ste gumb nastavili na pravo stopnjo. Ob daljši neuporabi naj bo popolnoma 

izvlečen, torej na tretji stopnji. Ob normalni uporabi ure pa ga pritisnite proti uri. Druga stopnja je namenjena le 

kratkotrajnemu nameščanju datuma.  

 

 

 

Želimo vam prijetno uporabo. 

 

 


