Zegar scienny
´
w stylu vintage

technicznego problemu należy kontaktować się wyłącznie z naszym
centrum serwisowym. Adres podany jest na naszej karcie
gwarancyjnej.
2.3 Warunki otoczenia

II/18/2017

Nr modelu:
17-8833/01-04

• Instrukcja obsługi
• Karta gwarancyjna

Nr artykułu: 8833

• Nie wystawiać zegara ściennego na wysoki poziom wilgotności
powietrza (np. w łazience) i unikać pyłu, wysokich temperatur, zbyt
długiego bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz zbyt
niskich temperatur.
• Zegar ścienny nie jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości
spowodowanym nieprawidłowym zamocowaniem na ścianie.
2.4 Temperatura otoczenia
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Zegar ścienny może pracować w trybie ciągłym przy optymalnej
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C do 40°C, w takiej
temperaturze może być również przechowywany dobrze
zapakowany.
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Zegar ścienny napędzany jest jedną baterią AA 1,5 V DC. Poniżej
podano kilka wskazówek dotyczących obchodzenia się z baterią:
• Uwaga! Baterię wolno wymieniać wyłącznie na odpowiadający jej
typ baterii. Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej
wymiany baterii.
• Baterii nie wolno ładować lub reaktywować za pomocą innych
metod, a także rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierać.
• Podczas wkładania baterii należy uwzględnić właściwą
biegunowość.
• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Baterie mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Dlatego
baterie i zegar ścienny należy trzymać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy
natychmiast wezwać pomoc medyczną.
• Zużyte baterie należy z uwagi na zwiększone ryzyko wycieku
elektrolitu bezzwłocznie wyjąć z urządzenia.
• Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi.
• W razie kontaktu z kwasem z baterii zanieczyszczone miejsce
natychmiast przepłukać dużą ilości czystej wody, a w przypadku
niespodziewanej reakcji należy bezzwłocznie skontaktować się
z lekarzem.
• Baterie nie są odporne na wysokie temperatury. Unikać mocnego
nagrzewania zegara ściennego oraz włożonej do niego baterii.
Niestosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do
uszkodzenia, a w określonych warunkach do wybuchu baterii.
• W przypadku niezastosowania się do tych wskazówek może dojść
do rozładowania baterii ponad poziom ich napięcia krańcowego
oraz wycieku elektrolitu. Aby uniknąć uszkodzeń, natychmiast
wyjąć baterie.
W razie potrzeby przeczyścić styki baterii oraz styki w zegarze.
Zachować instrukcję obsługi do późniejszego użycia, również
w celu sprawdzenia typu baterii. Informacje dotyczące wymiany
baterii podane są w punkcie 6 „Wymiana baterii”.

1 Przeznaczenie
Zegar ścienny przeznaczony do użytkowania w funkcji zegara.
Urządzenie jest zaprojektowane do prywatnych celów i nie jest
przewidziane do celów komercyjnych. Każde inne użycie
odbiegające od użycia opisanego w niniejszej instrukcji obsługi jest
niedozwolone i może prowadzić do uszkodzeń oraz obrażeń.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Więcej wskazówek
i objaśnień podanych jest w instrukcji obsługi.

2 Bezpieczeństwo i konserwacja
2.1 Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie tego rozdziału i stosowanie się do
wszystkich podanych w nim wskazówek i zaleceń. W ten sposób
użytkownik może zagwarantować bezusterkową eksploatację
zegara. Opakowanie oraz instrukcję obsługi należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby w przypadku sprzedaży zegara
ściennego przekazać je nowemu właścicielowi.
• Nigdy nie otwierać obudowy zegara ściennego, w której nie ma
żadnych części wymagających przeprowadzenia czynności
konserwacyjnych.
• Nie kłaść na zegarze ściennym żadnych przedmiotów i nie
naciskać na szybkę. W przeciwnym wypadku szybka może pęknąć.
• Nie dotykać szybki ostrymi przedmiotami, aby uniknąć
ewentualnych uszkodzeń.
• Nie dopuszczać do upadku zegara ściennego z wysokości, co
mogłoby prowadzić do uszkodzenia szkiełka zegara.
• Trzymać zegar z dala od otwartych płomieni (np. świece).
• Przed zutylizowaniem zegara należy najpierw wyjąć baterie
		 i zutylizować je oddzielnie od zegara.
02.2 Naprawa
W razie konieczności przeprowadzenia naprawy lub wystąpienia

2.6 Utylizacja

Hg

Baterie są odpadem specjalnym. Zużyte baterie można
wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się
w punktach sprzedaży baterii oraz w komunalnych
punktach utylizacji odpadów.
W przypadku zaprzestania korzystania z zakupionego
zegara ściennego należy zutylizować go zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Stosownych
informacji udzieli komunalny punkt utylizacji odpadów.

2.7 Czyszczenie i pielęgnacja
• Zegar ścienny należy czyścić wyłącznie miękką, zwilżoną
i niestrzępiącą się ściereczką.
• Nie wolno używać rozpuszczalników, żrących lub gazowych 		
środków czyszczących.
• Na urządzeniu nie mogą pozostawać krople wody. Woda może 		
spowodować trwałe przebarwienia.
• Nie wystawiać zegara ściennego na silne światło słoneczne ani 		
promienie ultrafioletowe.

2.8 Przechowywanie
W przypadku niekorzystania z zegara ściennego przez dłuży czas
należy wyjąć z niego baterię. W kwestii przechowywania zegara
ściennego należy stosować się do wskazówek w punkcie 2.3
„Warunki otoczenia” oraz punkcie 2.4 „Temperatura otoczenia”.
Zegar ścienny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Należy unikać wysokich temperatur (np. spowodowanych
bezpośrednimi promieniami słonecznymi).
2.9 Zawartość zestawu
1 zegar ścienny, bateria 1 AA 1,5 V DC

, 1 instrukcja obsługi

3 Funkcyjny zegar analogowy
Zegar ścienny przeznaczony jest do pokazywania czasu (godzina
i minuta).

4 Uruchamianie/ustawianie czasu
Wyjąć zegar ścienny, baterię i instrukcję obsługi z opakowania.
Przed uruchomieniem zegara ściennego zalecamy uważne
przeczytanie instrukcji obsługi. W przypadku chęci zutylizowania
materiału opakowaniowego należy stosować się do
obowiązujących przepisów prawnych (patrz punkt 2.6). Materiał
opakowaniowy nie jest zabawką, dlatego należy go trzymać z dala
od dzieci.
1. Usunąć pasek izolujący na baterii
poprzez jego pociągnięcie.
Zegar ścienny zaczyna od razu pracować.

Pasek izolujący

2. Obracając pokrętłem ustawić żądany
czas.

Pokrętło

5 Zawieszanie zegara ściennego
Zawiesić zegar na gwoździu lub śrubie w odpowiednim miejscu na
ścianie.

6 Wymiana baterii
W przypadku niepokazywania przez zegar aktualnego czasu lub
zawieszania się wskazówki sekundowej baterię należy wymienić na
nową i nieużywaną baterię tego samego typu. Wyjąć zużytą baterię
i włożyć nową baterię. Pamiętać o prawidłowym wkładaniu baterii
(AA 1,5 V DC
) zgodnie z jej biegunami, ponieważ
nieprawidłowe włożenie baterii może prowadzić do uszkodzenia
mechanizmu zegara. Po wymianie baterii ustawić aktualny czas.

ograniczenia Państwa ustawowych praw, obowiązują następujące
zasady:
1. Roszczenia gwarancyjne można wnosić wyłącznie w okresie 3 lat
od daty kupna. Nasza gwarancja ograniczona jest do usunięcia wad
materiałowych i produkcyjnych lub wymiany zegara ściennego.
Nasze świadczenie gwarancyjne jest dla Państwa nieodpłatne.
2. Roszczenia gwarancyjne należy wnosić niezwłocznie po
stwierdzeniu wady. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych po
upływie okresu gwarancyjnego jest wykluczone, chyba, że
roszczenia gwarancyjne zostaną wniesione w okresie 2 tygodni po
upływie okresu gwarancyjnego.
3. Uszkodzony zegar ścienny należy odesłać na adres serwisu wraz
z kartą gwarancyjną i paragonem kasowym w formie przesyłki
zwolnionej z opłaty pocztowej. Jeżeli wada mieści się w ramach
naszego świadczenia gwarancyjnego, otrzymają Państwo
naprawiony lub nowy zegar ścienny. Naprawa lub wymiana zegara
ściennego nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu
gwarancyjnego. Obowiązuje nadal okres gwarancyjny wynoszący 3
lata od daty zakupu. To dotyczy również akcji serwisowych
przeprowadzanych na miejscu u klienta.
Należy pamiętać, że nasza gwarancja wygasa w przypadku
niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użytkowania,
w razie nieprzestrzegania obowiązujących dla zegara ściennego
zasad bezpieczeństwa, w razie stosowania siły lub w przypadku
ingerencji dokonywanych przez nieupoważniony przez nas serwis.
Gwarancja nie obejmuje baterii, nieprawidłowego użytkowania,
upadków z wysokości, uderzeń, pęknięcia szybki itp.
Nieobjęte (lub już nieobjęte) zakresem gwarancji wady w zegarze
ściennym lub uszkodzenia, które doprowadziły do wygaśnięcia
gwarancji, usuwamy odpłatnie. W tym celu zegar ścienny należy
przesłać na adres naszego serwisu.
Wskazówka: W razie roszczeń gwarancyjnych należy uważnie
wypełnić tę kartę gwarancyjną i wysłać ją wraz z paragonem
pocztą lub faksem na adres naszego serwisu. W żadnym
wypadku nie należy przesyłać nam zegarka, jeśli nie zostali
Państwo o to poproszeni. Prosimy zawsze skontaktować się
najpierw z serwisem za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail
lub faksu. Ułatwi to rozpatrzenie Państwa reklamacji.

9 Adres serwisu

Producent

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15
64839 Münster bei Dieburg
Darmowy telefon serwisowy:
00800- 44422555
Faks serwisu: +49-6071/37048
E-mail serwisu:
uhrenservice-PL@teknihall.com
Internet: www.teknihall.de

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
63667 Nidda / Niemcy
www.schmidtmeister.eu
WEEE DE 73217746

10 Karta gwarancyjna
Artykuł: Zegar ścienny w stylu vintage / Identyfikator: II/18/2017
Nr modelu: 17-8833/01-04 / Kod kreskowy: 28088332
Service-ID: SIPL00169
Informacje dot. wad: _________________________________________

7 Deklaracja zgodności

_________________________________________________________

Skrócona wersja deklaracji zgodności:
Niniejszym firma R. Schmidtmeister e. K. oświadcza, że zegary
ścienne w stylu vintage są zgodne z podstawowymi wymaganiami
i pozostałymi obowiązującymi postanowieniami dyrektywy.
Kompletny tekst deklaracji zgodności można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.schmidtmeister.eu pod Informacja
o produkcie.

Towar kupiony w oddziale

8 Gwarancja
Drodzy klienci, nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości.
Jeżeli mimo naszych starań ten zegar ścienny nie będzie
prawidłowo działać, prosimy o skontaktowanie się pod adresem
podanym na karcie gwarancyjnej. Jesteśmy również dostępni
telefonicznie pod numerem infolinii serwisowej podanym na karcie
gwarancyjnej. Dla dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, bez

Miejscowość: _______________________________________________
Ulica: _____________________________________________________
Kupujący
Nazwisko: _________________________________________________
Kod pocztowy: ______________________________________________
Ulica: _____________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Podpis: ___________________________________________________

