
ROTOMAT NA ZEGAREK GABLOTKA
CA14E

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Niezwykle funkcjonalny rotomat na zegarek automatyczny. Wykonany z eleganckiej
eko-skóry  w  czarnym  kolorze,  przeszycia  ze  białej  nici  dodatkowo  podnoszą
atrakcyjność  etui.  Dzięki  czarnej  barwie  doskonale  pasuje  do  wnętrz  o  każdym
wystroju.  Urządzenie  umożliwia  automatyczne  nakręcanie  zegarków  z
automatycznym naciągiem, zastępując ruchy nadgarstka.

Świetny pomysł na prezent dla wszystkich którzy posiadają wiele zegarków i chcą 
utrzymać porządek w swojej kolekcji. Rotomat doskonale chroni zegarek przed 
ewentualnym uszkodzeniem, zarysowaniami i brudem, dzięki zastosowaniu miękkiego 
wkładu.

Cechy produktu:

• Funkcjonalny rotomat na zegarki z automatycznym naciągiem. 
• Zapewnia ciągłość prawidłowej pracy zegarka nawet przy długim okresie 

nieużytkowania. 
• Na wieczku umieszczone jest przezroczyste okienko, przez które można oglądać 

tarczę zegarka. 
• Pokryty eleganckim, lakierowanym materiałem tzw. ekoskórą. 
• Środek wyściełany jest miękkim, welurowym materiałem. 
• Rotomat idealnie nadaje się na prezent dla kolekcjonerów zegarków. 
• Doskonale chroni zegarki przed kurzem i zarysowaniami, pełniąc funkcję etui. 

Wymiary: 

• Materiał: ekoskóra + welur 
• Zasilanie: dołączony zasilacz albo 2x bateria AA (brak baterii w zestawie) 
• Obrotowa podstawa (rotor) 
• Maksymalny rozmiar koperty zegarka: 40 mm 
• Wysokość: 16 cm 
• Szerokość: 12 cm 
• Głębokość: 13 cm 
• Kolor: czarny

2.  Użytkowanie

a) Wypakuj urządzenie z opakowania.

b) Rozłóż urządzenie i ustaw je na płaskiej, twardej powierzchni.

c) Wyjmij wkład z wnętrza rotomatu i umieść na nim zegarek (patrz zdjęcie poglądowe)

d) Podłącz wtyk zasilacza do gniazda zasilacza z tyłu rotomatu, a wtyczkę zasilacza do sieci 
elektrycznej 230V.

e) Aby uruchomić rotomat wciśnij przycisk I/O w pozycję I.

f) Aby wyłączyć rotomat wciśnij przycisk I/O w pozycję O.

Rotomat po uruchomieniu kręci się w jedną stronę przez 2 minuty, następnie robi pauzę o długości 6
minut i zaczyna obracać się w drugą stronę przez 2 minuty. Taki cykl pracy jest kontynuowany do 
momentu jego wyłączenia (patrz pkt. f)

UWAGA: Urządzenie posiada również możliwość pracy na baterii! W tym celu umieść 2 
baterie AA 1,5V w gnieździe baterii na spodzie urządzenia.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 

uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową 

obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane odłącz je od źródła zasilania.
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