
NÁSTĚNNÉ  HODINY
NÁVOD  K POUŽÍVÁNÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku, přečtěte si prosím pečlivě všechny instruk-
ce v návodu a uchovejte je pro další případné nahlédnutí.

Instrukce pro použití
Tyto nástěnné hodiny slouží zároveň jako foto rámeček do kterého můžete umístit 12 fo-
tografií ve třech různých rozměrech. Fotografie je nejprve  nutné upravit zastříhnutím  
na  požadovaný rozměr, tak aby bylo možné je vložit do vybraných otvorů. Po přípravě 
fotografií odjistěte kapkovité úchyty na okrajích rámečků pootočením. Vyjměte kartó-
novou destičku i demonstrativní foto a vložte Vámi upravenou požadovanou fotografii. 
Kartónovou destičku vložte zpět a opět zajistěte proti vypadnutí.
Při vkládání fotografií dejte pozor na poškození hodin v přední části. Doporučujeme při 
jejich vkládání hodiny podložit tak aby neleželi na rafičkách a jejich uchycení.. 
Poté vložte do hodinového strojku 1 ks 1,5 V AA baterie.  Dbejte na dodržení polarity 
baterií. Poté pomocí otočného kolečka seřiďte hodiny na správný čas. Hodiny čistěte na-
vlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemické rozpouštědla nebo práškové čističe – může 
dojít k poškození povrchu.

Doporučení 
Před vložením baterie zkontrolujte zda při manipulaci s hodinami při přepravě popř. 
vkládaní fotografií nedošlo k pokřivení hodinových rafiček, pokud ano srovnejte je mír-
ným přihnutím tak aby při chodu hodin nezachytávaly jejich konce o hrany výřezů pro 
fotografie. 

Používání baterie
Doporučujeme používat alkalické baterie. U dobíjecích baterií dochází k samovolnému 
vybíjení.
Baterie, které nepoužíváte, uchovávejte v obalu a v bezpečné vzdálenosti od kovových 
předmětů, které mohou způsobit zkrat. Vybité baterie vyjměte z přístroje. Na děti vždy 
dohlížejte, jsou-li ve styku s bateriemi. Malé bateriové články a baterie vždy uchovávejte 
v bezpečné vzdálenosti od dětí, které je mohou spolknout. V případě spolknutí baterie 
vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy
Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte různé typy baterií. Nelikvidujte baterie 
v ohni. Nepokoušejte se dobít obyčejné (nealkalické) baterie.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.
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Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí přístroje v důsledku jeho používání
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 

 nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu přístroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslu-

šenství, použitím nesprávných či poškozených médií apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Alkalické baterie
Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě 
jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
* Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc!

VAROVÁNÍ:
NABÍJEJTE POUZE Ni-Cd NEBO NiMH NABÍJECÍ BATERIE.
NENABÍJEJTE BATERIE JINÉHO TYPU! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ 
OSOB!
VYVARUJTE SE NEBEZPEČÍ EL. ŠOKU!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla ne-
ekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou při-

jata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci ba-
terií.
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