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ZÁRUČNÝ LIST
NÁVOD PRE MONTÁŽ NÁSTENNÝCH DEKORAČNÝCH HODÍN
Balíček obsahuje:



Hodiny spolu s dekoratívnymi časťami
Šablóna uľahčujúca montáž na stenu

Platný pre hodinky s mechanickým alebo quartzovým strojčekom
1.
2.

Postup pre montáž dekoračných nástenných hodín:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Naplánujte si rozloženie hodín na stene
Ľubovoľne si umiestnite a pripevnite na stenu šablónu, ktorá Vám umožní ľahšie
rozloženie všetkých častí hodín. Pre prichytenie šablóny odporúčame použiť maliarsku
pásku, ktorá sa ľahko odlepí zo steny a nezanecháva žiadne stopy.
Časti nástenných hodín umiestňujte na stenu v dostatočnom odstupe a v príslušných
medzerách, presne podľa šablóny.
Na vyznačenom mieste na šablóne (dierka v strede šablóny) si zaznačte miesto pre háčik,
na ktorom bude zavesená hlavná časť hodín s ciferníkom. Použite háčik alebo klinec s
väčšou hlavičkou, aby boli nástenné hodiny zavesené na stene dostatočne stabilne.
Keď budú všetky časti nástenných hodín umiestnené na stene, môžete odstrániť šablónu
a následne aj ochrannú fóliu z oddelených častí nástenných hodín. Táto šablóna je určená
len na jednorazové použitie.
Umiestnite do strojčeka hodiniek batérie AA a nastavte správny čas.
*** Fóliu z dielčích častí nástenných hodín môžete odstrániť aj pred montážou,
upozorňujeme Vás však, aby ste sa čo najmenej dotýkali ich povrchu, nakoľko môžu na skle
s vysokým leskom zostať odtlačky prstov, ktoré sa ťažšie odstraňujú.

3.

Na tento výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja
Záruka sa nevzťahuje na:
a) sklo, akrylové sklo, plast a batérie
b) opotrebovanie hodín spôsobené bežným používaním
c) poškodenie strojčeka vodou
d) vady vyvolané neodborným zásahom
Hodiny chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt,
chemickými vplyvmi, magnetickým poľom a účinkami vody. V záručnej dobe
neotvárajte puzdro na strojček a chráňte ho pred neodbornými zásahmi!

V prípade poruchy, závady, chyby alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom a napíšte nám
1.
2.
3.
4.
5.

číslo objednávky
záručný list
stručný popis závady a okolnosti pri ktorých sa závada prejavuje
vaše meno a tel. číslo
v najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať

Pokiaľ nesplníte vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú
reklamačnú dobu 30 dní. Vaša reklamácia bude v priebehu 30 dní vybavená. Po vybavení
reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu. Dopravu hradíme my.
Predajca tovaru:

Na čistenie častí nástenných hodín vždy používajte mäkkú handričku.
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