
Číslo ZL28071984-1

ZÁRUČNÍ LIST

Platný pro hodinky s mechanickým nebo quartzovým strojkem

1. Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data prodeje

2. Záruka se nevztahuje na:

a) sklo, akrylové sklo, plast a baterie 

b) opotřebení hodin způsobené běžným používáním 

c) poškození strojku vodou 

d) vady vyvolané neodborným zásahem

3. Hodiny chraňte před pádem, prudkým nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, 

chemickými vlivy, magnetickým polem a účinky vody. V záruční době neotevírejte 

pouzdro na strojek a chraňte jej před neodbornými zásahy!

V případě poruchy, závady, chyby nebo sebepoškozením zboží, nás prosím kontaktujte e-

mailem a napište nám:

1. číslo objednávky

2. záruční list

3. struční popis závady a okolnosti při kterých se závada projevuje

4. vaše jméno a tel. číslo 

5. v nejbližší možné době Vás budeme kontaktovat

Vaše reklamace bude v průběhu 30 dnů vyřízena. Pokud ale nesplníte výše uvedené požadavky,

prodávající není povinen dodržet zákonnou reklamační dobu 30 dnů. Po vyřízení reklamace 

Vám zboží zašleme na Vámi zadanou adresu. Dopravu hradíme my.

Prodejce tovaru:

ARTMIE, spol. s r.o.
Strojárska 603/85

069 01 Snina
Slovakia

SK2022320355

NÁVOD PRO MONTÁŽ NÁSTĚNNÝCH DEKORAČNÍCH HODIN

Balíček obsahuje:

 Hodiny spolu s dekorativními částmi

 Šablona usnadňující montáž na stěnu

Postup pro montáž dekoračních nástěnných hodin:

1. Naplánujte si rozložení hodin na stěně

2. Libovolně si umístěte a připevněte na stěnu šablonu, která Vám usnadní rozložení

všech částí hodin. Pro přichycení šablony doporučujeme použít malířskou pásku,

která se snadno odlepí ze stěny a nezanechává žádné stopy.

3. Části nástěnných hodin umisťujte na stěnu v dostatečném odstupu a v příslušných 

mezerách, přesně podle šablony.

4. Na vyznačeném místě na šabloně (dírka ve středu šablony) si poznamenejte místo 

pro háček, na kterém bude zavěšena hlavní část hodin s ciferníkem. Použijte háček

nebo hřebík s větší hlavičkou, aby byly nástěnné hodiny zavěšené na stěně dostatečně 

stabilně.

5. Když budou všechny části nástěnných hodin umístěny na stěně, můžete odstranit 

šablonu a následně i ochrannou fólii z oddělených částí nástěnných hodin. Tato šablona

 je určena pouze k jednorázovému použití.

6. Umístěte do strojku hodinek baterie AA a nastavte správný čas.

*** Fólii z dílčích částí nástěnných hodin můžete odstranit i před montáží, upozorňujeme 
Vás však, abyste se co nejméně dotýkaly jejich povrchu, protože mohou na skle s vysokým 
leskem zůstat otisky prstů, které se obtížně odstraňují.

K čištění částí nástěnných hodin vždy používejte měkký hadřík.

  


