
Zegar ścienny z tarczą z 12 zdjęć Infactory (NC7028)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• mechanizm zegara

• 12 ramek do zdjęć o średnicy 65 mm

• 24 naklejki

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• 1 bateria AA.

Użytkowanie

• Wkładanie baterii

Zdejmij osłonę z tyłu mechanizmu. Włóż baterię do komory. Zwróć uwagę na poprawną  

biegunowość baterii.  Następnie ustaw czas  za mocą pokrętła na komorze baterii.  Załóż  

pokrywę z powrotem na mechanizm zegara.

• Przygotowanie ramki

Chwyć za okrągły otwór z tyłu ramki i zdejmij pokrywę. Wyjmij pudełko i użyj go jako

szablonu, aby wyciąć zdjęcie lub włóż zdjęcie pasujące do ramki.

WSKAZÓWKA!

Upewnij się, że ramka zakrywa pasek o szerokości około 0,5 cm na krawędzi obrazu.

Następnie umieść przycięty obraz w ramce zamiast kartonu i załóż pokrywkę. Zrób to samo 

z innymi ramkami do zdjęć.

• Przymocowanie do ściany

Najpierw przymocuj zegarek do ściany. Ułóż ramki wokół mechanizmu zegarowego. Użyj

dostarczonych naklejek lub gwoździ,  lub śrub, w zależności od podłoża.
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WSKAZÓWKA!

Zacznij od odpowiednika godziny 6 lub 12. Następnie przymocuj ramki w pozycjach

godziny 3 i 9. Na koniec dołącz pozostałe ramki.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania 

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Produktu  należy  używać  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  Każde  inne  użycie  może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• a się ostrożne obchodzenie się z  produktem. Produkt  może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

UWAGA!

Nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  szkody  wynikowe.  Wszelkie  prawa  do

wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.
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• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem  baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!
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