
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZEGAR ŚCIENNY CZARNY 4 DUŻE CYFRY 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Średnica 70 – 130 cm  

• Zasilanie: bateria AA (brak w zestawie) 

Montaż baterii: 

Aby zamontować baterię, należy zdjąć osłonę znajdująca się pod spodem zegara, 

włożyć baterię zgodnie z oznaczeniami biegunowości i zamknąć osłonę.  

INSTRUKCJA MONTAŻU  

 

1. Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie potrzebne elementy. 

2. Określ miejsce, w którym chcesz powiesić zegar. 

3. Papier ze wzorem ułożenia przymocuj do ściany. 

 

 

 

 

 

 



4. Określ miejsce do wkręcenia kołków lub wbicia gwoździków do powieszenia 

środkowej części zegara (jeśli jest to wymagane). 

5. W przeznaczone miejsca przyklej elementy zestawu. Najpierw zdejmij 

zabezpieczenie taśmy dwustronnej, a następnie przyciśnij je do ściany. 

6. Zdejmij zabezpieczenie znajdujące się na froncie cyfr.  

7. Zamontuj wskazówki zegara na dysku w odpowiedniej kolejności. Najpierw 

wskazówkę godzinną, potem minutową, a na koniec sekundową. Pamiętaj, 

aby wskazówki były równoległe do siebie. W innym wypadku mogą blokować 

swój ruch. 

 
 

OSTRZEŻENIA 

 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie nie będące częścią produktu 

elementy należy umieścić w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach.  

2. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania.  

3. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

4. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnie przeznaczonego w tym celu 

punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z baterii różnych typów oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych. 

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać zacisków zasilania.  

KX9713 Zegar ścienny czarny 4 duże cyfry 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Wyprodukowano w Chinach 


