
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZEGAR ŚCIENNY CZARNY CYFRY RZYMSKIE 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Zasilanie: 1 bateria AA 

• Średnica: od 70 do 130 cm  

• Długość wskazówki godzinowej: 8.5 cm  

• Długość wskazówki minutowej: 11 cm  

• Długość wskazówki sekundowej: 12 cm  

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

1. Odwróć podstawę zegara.  

2. Włóż jedną baterię AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

3. Upewnij się, że bateria jest odpowiednio zamontowana.  

MONTAŻ ZEGARA 

1. Odkręć nakrętkę znajdującą się na podstawie zegara.  

2. Załóż tarczę zegara i dokręć ją za pomocą nakrętki.  

3. Odklej ochronną folię z tarczy.  

4. Zamontuj wskazówkę godzinową, minutową i sekundową w 

odpowiedniej kolejności.  

5. Odwróć zegar i w jego podstawie zamontuj jedną baterię AA 

zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Przyklej taśmę dwustronną do elementów zegara, a następnie 

przyklej je do wybranego miejsca na ścianie.  

7. Odklej folię ochronną ze wszystkich elementów zegara.  

8. Montaż został zakończony. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z 

produktu. 

3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

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

baterii nowych i wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 



OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące 

jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na 

odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy 

mogą stanowić ryzyko uduszenia.  

2. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp 

wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenie elementów 

elektrycznych i elektronicznych.  

3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego 

ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia 

produktu.  

4. Produkt nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.  

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast 

przerwać korzystanie.  

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy 

więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości.  
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