
ZEGAR ŚCIENNY 3D NAKLEJANY 50cm
MODEL: ZG13

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU
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 65cm w górę). Montaż samoprzylepny (oprócz mechanizmu). Można stosować na 

wszystkich powierzchniach: ściany, plastiki, szkło, płytki itp. 
• Wskazówki zegarka są w kolorze srebrnym, kontrastujące, doskonale widoczne nawet z większej odległości, 
• Bardzo prosty montaż za pomocą dołączonego szablonu (kątomierza). 
• Energooszczędny - jeden komplet baterii starczy na bardzo długi czas pracy budzika. 
• 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 preferowana: 50-60 cm
• Długość wskazówek: dłuższa 15,5 cm, krótsza 12 cm 
• Średnica mechanizmu zegara: 200 mm 
• Kolor: mechanizmu i wskazówek - czarny, cyfr i wskaźników godzin – czarny

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 (z czego 4 z nich to samoprzylepne napisy)
• Wieszak z gumowym dystansem

WSTĘPNE UWAGI:

Należy zadbać o to by ściana była czysta i sucha aby taśma dwustronna odpowiednio mocno przykleiła się do powierzchni. 
Aby usunąć pozostałości kleju należy nagrzać go suszarką do włosów i delikatnie usunąć.
Instalacja wskazówek musi być dokładna aby czas był wskazywany poprawnie. Najlepiej użyć obu kciuków do wciśnięcia wskazówek na mechanizm. 
Należy dopilnować aby nakrętki (KROK 11) były dokręcone mocno.
Rekomendowany rozmiar zegara to 90-100 cm.  

3. Obsługa

• Po włożeniu baterii 1,5V typu AA 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

http://www.aptel.pl/

