Relógio de
parede Vintage
Número do modelo:
17-8357/01, 02, 03, 04

• Manual de instruções
• Cartão de garantia

Nº do artigo: 8357

2.3 Condições do ambiente de funcionamento
• Tenha em atenção, para que o seu relógio de parede não fique
exposto a uma elevada humidade de ar (p.ex. na casa de banho) e
evite pó, calor, demasiada exposição solar direta e demasiado frio.
• O relógio de parede não está protegido em caso de queda
causada por uma fixação na parede inadequada.
2.4 Temperatura ambiente
O relógio de parede pode funcionar continuamente a uma
temperatura ambiente ideal de 10°C a 40°C ou pode ser guardado
bem embalado.
2.5 Funcionamento a pilhas
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1 Âmbito de aplicação
O relógio de parede deve ser usado unicamente como relógio. É
concebido para o uso privado e não para fins comerciais. Uma
utilização diferente da descrita neste manual de instruções não está
autorizada e pode provocar danos e ferimentos. Não será assumida
nenhuma responsabilidade por danos resultantes de uma utilização
incorreta. Encontra outras indicações e explicações no manual de
instruções.

2 Segurança e manutenção
2.1 Instruções de segurança

Leia atentamente este capítulo e cumpra todas as instruções
enunciadas. Garante desta forma um funcionamento fiável.
Conserve a embalagem e o manual de instruções em local seguro
no sentido de poder entregá-los ao novo proprietário caso ceda o
relógio de parede.
• Nunca abra a caixa do relógio de parede, não contém peças
carentes de manutenção.
• Não coloque objetos em cima do relógio de parede e não exerça
pressão sobre o vidro. Caso contrário, o vidro pode partir.
• Não toque no vidro com objetos de arestas vivas, no sentido de
evitar danos.
• Evite quedas do relógio de parede – estas podem causar dano ao
vidro do relógio.
• Mantenha o relógio longe de chamas abertas (p. ex. velas).
• Antes da eliminação do relógio, as pilhas devem ser primeiro
retiradas e eliminadas separadamente do relógio.
02.2 Reparação
No caso de uma reparação necessária ou um problema técnico,
dirija-se exclusivamente ao nosso Centro de assistência técnica.
Encontra a morada no nosso cartão de garantia.

O seu relógio de parede funciona com uma pilha AA 1,5 V
DC . De seguida, algumas indicações para o manuseamento da sua
pilha:
• Atenção! Substitua a pilha apenas por uma pilha do mesmo tipo.
Existe perigo de explosão se substituir a pilha de forma incorreta!
• As pilhas não podem ser recarregadas ou reativadas com outros
meios, não devem ser desmontadas, atiradas ao lume ou curtocircuitadas.
• Ao colocar a pilha respeite a polaridade correta.
• Conserve sempre as pilhas fora do alcance das crianças. As pilhas
podem representar risco de vida ao serem ingeridas.
• Guarde as pilhas e o relógio de parede fora do alcance de crianças
pequenas. Se uma pilha for ingerida, procure imediatamente
ajuda médica.
• As pilhas gastas devem ser retiradas do aparelho devido ao
elevado risco de verterem.
• Evite o contacto com a pele, olhos e mucosas.
• Em caso de contacto com o ácido da bateria, lave de imediato e
abundantemente as zonas afetadas com água limpa e consulte
imediatamente um médico em caso de uma reação inesperada.
• As pilhas são intolerantes ao calor. Evite o sobreaquecimento do
relógio de parede e, deste modo, das pilhas introduzidas. O
incumprimento destas indicações pode provocar danos e, em
determinadas circunstâncias, até a explosão das pilhas.
A inobservância pode levar as pilhas até à sua descarga total e
verterem. Retire imediatamente as pilhas para evitar danos. Se
necessário, limpe os contactos das pilhas e também os contactos
opostos. Guarde o manual de instruções para consultar também as
indicações sobre as pilhas. Encontra informações sobre a
substituição das pilhas no ponto 6 „Substituição das pilhas“.
2.6 Eliminação
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As pilhas são resíduos especiais. Para uma correta
eliminação das pilhas estão disponíveis pilhões nos
estabelecimentos de venda de pilhas e/ou nos pontos de
recolha locais.
Caso pretenda eliminar o seu relógio de parede, faça-o de
acordo com as disposições atuais. A informação é
fornecida pelo ponto de recolha municipal.
Elimine a embalagem do relógio de parede de acordo
com as disposições atuais. A informação é fornecida pelo
ponto de recolha municipal.

2.7 Limpeza e manutenção
• Limpe o relógio de parede apenas com um pano macio,
  humedecido e sem borboto.
• Não utilize quaisquer solventes, nem produtos de limpeza
  corrosivos ou abrasivos.
• Certifique-se de que não ficam gotas de água no produto. A água
  pode provocar alterações de cor permanentes.
• Não exponha o relógio de parede a luz solar muito intensa nem a
  radiação ultravioleta.
2.8 Armazenamento
Retire as pilhas caso não utilize o relógio de parede durante
períodos prolongados. Para o armazenamento do relógio de parede
observe as indicações do ponto 2.3 „Condições do ambiente de
funcionamento“ e do ponto 2.4 „Temperatura ambiente“. O relógio

de parede deve ser armazenado de forma segura. Evite temperaturas
elevadas (p. ex., exposição solar direta).
2.9 Material fornecido
1 Relógio de parede, 1 pilha AA 1,5 V  
1 manual de instruções

,

3 Funções Relógio analógico
O relógio de parede tem como finalidade a apresentação da hora
(hora e minuto).

4 Colocação em funcionamento / ajuste da hora
Retire o relógio de parede, pilha e manual de instruções da
embalagem. Recomendamos a leitura atenta do manual de
instruções antes de colocar em funcionamento o relógio de parede.
Caso pretenda eliminar o material de embalagem, cumpra as
determinações legais (ver ponto 02.6).
O material de embalagem não é nenhum brinquedo - mantenha-o
fora do alcance das crianças.
1.Retire a fita isoladora da pilha puxando-a
para fora.
O relógio de parede começa a funcionar
de imediato.
Fita isoladora

2. Ajuste agora a hora pretendida rodando
na roda de ajuste.
Roda de ajuste

5 Colocação do relógio de parede
Pendure o relógio num prego ou num parafuso num local
apropriado na parede.

6 Substituição da pilha
Caso a hora esteja desatualizada ou o indicador de segundos se
atrase, substitua a pilha por uma pilha nova do mesmo tipo.
Retire a pilha gasta e coloque a nova. Tenha em atenção, para que a
pilha (AA 1,5 V  
DC ) seja colocada com a polaridade correta
pois a colocação incorreta da pilha pode causar danos no mecanismo
do relógio. Depois da substituição da pilha ajuste a hora atual.

7 Declaração de conformidade
Texto breve da declaração de conformidade:
Com o presente, a R. Schmidtmeister e. K., declara que os relógios
de parede Vintage cumprem os requisitos essenciais e as restantes
disposições aplicáveis da diretiva. Pode consultar o texto completo
da declaração de conformidade na página principal www.
schmidtmeister.eu em Informação do produto.

8 Garantia
Exmos. clientes, os nossos produtos estão sujeitos a um rigoroso
controlo de qualidade. Caso este relógio de parede, mesmo assim,
não funcione corretamente, lamentamos imenso esse facto e
pedimos que entre em contacto através do endereço de assistência
técnica que consta no cartão de garantia. Também estamos ao seu
dispor por telefone através da nossa linha direta de assistência
técnica que consta no cartão da garantia. Para defender os seus
direitos de garantia, é válido o seguinte, sem que os seus direitos
legais sejam limitados por isso:
1. Só poderá reclamar os direitos da sua garantia durante o período
máx. de 3 anos a partir da data da compra. O nosso serviço de
garantia está limitado à eliminação de avarias de material ou

fabricação e à troca do relógio de parede, respetivamente. O nosso
serviço de garantia é gratuito para si.
2. Os direitos da garantia devem ser respetivamente reclamados
imediatamente após tomar conhecimento da avaria. Não é possível
reclamar os direitos da garantia após ter expirado o período da
mesma, sendo que podem ser reclamados até um prazo de 2
semanas após esse término.
3. Um relógio de parede danificado deve ser enviado juntamente
com o cartão da garantia e o talão de compra isento de portes de
envio ao endereço de assistência técnica. Se o dano estiver dentro
do abrangido pelo nosso serviço de garantia, receberá de volta o
relógio de parede reparado ou um relógio de parede novo. Com a
reparação ou com a troca do relógio de parede não inicia nenhum
período de garantia novo. Prevalece o período de garantia de 3
anos após a data de compra. Também é válido numa assistência
efetuada no local. Por favor atente que a nossa garantia expira em
caso de utilização incorreta ou indevida, inobservância das medidas
de segurança válidas para o relógio de parede, uso de violência ou
intervenções de filiais de assistência técnica que não foram
autorizadas. Estão excluídos da garantia, o manuseamento, as
pilhas, quedas, embates, quebras de vidro e semelhante. Avarias ou
danos no relógio de parede que não sejam (ou já não sejam)
abrangidos pela extensão da garantia, pelos quais a garantia é
extinta, podem ser reparados por nós contra pagamento da
despesa. Para isso, envie o relógio de parede para o nosso endereço
de assistência técnica.
Nota: Em caso de acionamento da garantia, pedimos que
preencha cuidadosamente este cartão de garantia e que o envie
por e-mail ou fax, juntamente com o talão de compra, para o nosso
endereço de assistência técnica. Não nos envie o relógio, a não ser
que seja por nós solicitado. Por favor, deve entre primeiramente
em contacto com a assistência técnica pelo telefone, e-mail ou
fax. Isto facilitará o processamento da sua reclamação.

9 Cartão de garantia

Fabricante

teknihall Elektronik GmbH  
Breitefeld 15
64839 Münster bei Dieburg
Assistência pelo telefone gratuita:
00800- 44422555
Fax da assistência: +49-6071/37048
Email de assistência:
uhrenservice-PT@teknihall.com
Internet: www.teknihall.de

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16,
D-63667 Nidda / Alemanha
www.schmidtmeister.eu
WEEE DE 73217746
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Artigo: Relógio de parede Vintage / Identificação da campanha: II/18/2017
Modelo nº: 17-8357/01, 02, 03, 04 / Código de barras: 22083579 /
Service-ID: SIPT00210
Indicações de anomalias: _____________________________________
_________________________________________________________
Comprado na filial
Local: ____________________________________________________
Rua: _____________________________________________________
Comprador
Nome: ____________________________________________________
Código postal, local:  _________________________________________
_________________________________________________________
Rua: ______________________________________________________
Telefone: __________________________________________________

Assinatura: ________________________________________________

