
ZEGAR ŚCIENNY
MODEL: ZG12

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Nowoczesny  i  elegancki  zegar  ścienny,  naklejany  (efekt  3D)  -
doskonały element wyposażenia nowoczesnych wnętrz. 

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 

• Zegar ścienny do samodzielnego rozłożenia i naklejenia 
na ścianę. Nada każdego wnętrzu nowoczesnego i 
ekskluzywnego wyglądu. 

• Rozmiar zegara zależy od preferencji montującego (od 
30cm w górę). Montaż samoprzylepny (oprócz 
mechanizmu). Można stosować na wszystkich 
powierzchniach: ściany, plastiki, szkło, płytki itp. 

• Wskazówki zegarka są czarne, kontrastujące, doskonale
widoczne nawet z większej odległości, mogą nachodzić 
na pałeczki. 

• Energooszczędny - jeden komplet baterii starczy na 
bardzo długi czas pracy zegara. 

• Doskonała ozdoba mieszkania. Świetnie sprawdzi się 
również jako  elegancki i praktyczny prezent. 

• Opakowanie: kartonowe pudełko 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 1x bateria 1,5V typu AA (brak w zestawie)

• Średnica: 30-60cm

• Średnica tarczy: 10cm

• Długość wskazówki minut: 11,5cm

• Długość wskazówki godzin: 8,5cm

• Kolor: srebrny, (wskazówki czarne)

W zestawie:

• Elementy do samodzielnego montażu

2. Instrukcja montażu

Lista elementów:

• tarcza z mechanizmem zegara

• 3 wskazówki (godzinowa, minutowa i sekundowa)

• 12 wyciętych znaczników godzinowych z taśmą 
dwustronną

• wieszak z gumowym dystansem

1. Wypakuj wszystkie elementy
2. W wybranym przez siebie miejscu wbij młotkiem 
wieszak lub użyj kołka Φ4 i w niego wbij wieszak. Minimalna zalecana
średnica wokół wieszaka to 16cm.
3. Używając poziomicy wyznacz pionowe i poziome 
umiejscowienie znaczników 12,6,3 i 9h i przyklej je.

4. Przyklej pozostałe znaczniki.
5. Na tarczy należy montować wskazówki w następującej 
kolejności: godzinowa, minutowa i na końcu sekundowa. Montaż 
polega na wciśnięciu wskazówki na trzpień.
6. Tak przygotowana tarczę powieś na zamontowanym 
wcześniej wieszaku
7. GOTOWE! 

3. Obsługa

• Po włożeniu baterii 1,5V typu AAA urządzenie zaczyna 
pracę. 

• Pokrętło z tyłu zegara służy do ustawienia godziny i 
minuty. 

4. Uwagi i środki ostrożności

• Zalecamy używanie wysokiej jakości baterii 
alkalicznych.

• Proszę wymienić baterię jeśli zegar przestanie działać 
lub widocznie będzie działał wolniej.

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie
temperatury. 

• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe 
części mogą spowodować zadławienie.

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w 
suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej 
szmatki.

• Wyjmij baterie, kiedy zegar nie jest używany przez 
dłuższy czas, bądź używany jest sporadycznie. Pozwoli 
to uniknąć sytuacji, w której wyleją się baterie.

• Używaj urządzenia ostrożnie - jest bardzo delikatne, 
chroń go przed uszkodzeniami.

• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam 
rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy 
lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną 
pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.

• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to 
utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie 
urządzenia. 

• Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z 
przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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