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ГАРАНЦИОННА КАРТА 

 

Ръководство за монтаж на стенни часовници 

Комплектът съдържа: 
 

 Стенен часовник с декоративни елементи  

 Шаблон за монтиране на часовника на стената 

Етапи на монтиране на часовника: 

1. Планирайте етапите за монтиране на часовника 

2. Поставете шаблона на часовника на желаното място, така че да можете да имате ясна представа къде 
ще са всички елементи на часовника върху стената. 

3. Фиксирайте шаблона с бояджийска лепенка (хартиено тиксо), така че да не повредите стената, и която 
лесно може да се премахне без да оставя излишни следи върху стъклото. Пришврстите щаблпн 
сликарскпм тракпм какп не бисте пщтетили зид, кпју ћете лакп пдлепити са зида без непптребних 
трагпва на стаклу 

4. Поставете частите на часовника върху стената и бъдете прецизни, така че да оставите достатъчно 
разстояние между тях (използвайте шаблона за помощ) Делпве зиднпг сата ппставите на зид и будите 
ппрезни  да пставите дпвпљнп прпстпра између оих (у тпме ће Вам ппмпћи щаблпн). 

5. На означените места върхушаблона  (има празнина в него) отбележете местата на стената където ще 
се постави всяко деление за час, а в средата между означенията, където ще са стрелките, се пробива 
отвор за винт/ексцентрик на който да поставите часовниковия механизъм. Моля използвайте 
достатъчно големи винтове за да гарантирате сигурното закрепване на часовника. На пзнашенпм 

месту щаблпна (ппстпји празнина на истпм) пбележите местп на зиду где ће ићи сваки пд делпва а у 

средини пзнашите иглпм где ћете прпбущити рупицу за ексер/щраф на кпји ћете ппставити сат са 

механизмпм. Мплимп, кпристите дпвпљнп велики щраф какп бисте псигурали стабилнпст сата. 

6. Щом поставите всички части на часовника върхустената можете да премахнете шаблона, а след това и 
защитното фолио от самите части. Шаблонът за поставяне на часовниците може да се използва само 
веднъж. Када ппставите све делпве сата на зид, мпжете да пдстраните щаблпн, а пптпм и защтитну 
фплију са свих делпва. Шаблпн за ппставку зидних сатпва мпжете кпристити самп једанпут. 

7. Сложете в часовника батерии АА и нагласете точен час. 
 

*** Фолиото, поставено върху частите на часовника, може да бъде отстранено и преди монтаж. 
Въпреки това ви предупреждаваме, че може това, което докосва повърхността на акрилните повърхности 
(обикновено пръсти, прах и мазнини) може да остави следи върху лъскавите повърхности, които трудно да бъдат 
отстранени. 

 

При нужда почиствайте стенния часовник с мека кърпа.  
Фплију са псталих делпва зиднпг сата мпжете да пдстраните и пре мпнтираоа. Ипак, уппзправамп Вас да щтп маое 
дпдирујете ппврщинуакрилнпг стакла(пбишнппрљавими масним)прстима,јер настаклувиспкпгсјајампгупстати 
птисци кпји се тещкп мпгу пдстранити. 

 
При шищћеоу делпва зиднпг сата кпристите мекану тканину.  

 
 

Важи за стенния часовников механизъм или за кварцовия механизъм. 
 

Тази продуктова гаранция важи за срок от 24 месеца от датата на продажбата. 
 

1. Гаранцията не се отнася до: 
a) Стъкла, акрилни стъкла, пластмаса и батерии 

б) повреди по часовника, причинени от ежедневна 
употреба. 
в) проникване на вода в механизма 
г) повреди, причинени от накачесвен монтаж и ремонт 

2. Часовникът не трябва да е под влияние на пряка слънчева светлина, внезапно 
въздействие (удар), земетресения, резки промени в температурата, химически 
въздействия, магнитно поле, въздействие на вода и влага. По време на 
гаранционния период не отваряйте часовника сами и не се опитвайте да го 
ремонтирате сами. 

 

В случай на повреда, дефект или грешка или самостоятелно възникнал проблем, 
свържете се с нас чрез е-mail и ни напишете следната информация: 

 

1. Номер на поръчката 
2. Гаранционен лист 

3. Опишете кратко колко и какви неизправности наблюдавате по отношение на 
часовника. 

4. Вашето име и телефон за връзка 
5. Ние ще се свържем максимално бързо с вас 

 

Вашата рекламация ще бъде обработена в рамките на 30 дни. Ако не отговаря на 
описаните по-горе изисквания, то търговецът не е длъжен да спази срока от 30 дни за 
отстраняване. След обработката на рекламацията, ще ви бъде доставен нов продукт на 
зададения адрес, който да замени повредения. Доставката е за сметка на търговеца. 

 

Търговец: 
 

ARTMIE, spol. s r.o. 
Strojárska 603/85 
SK-069 01 Snina 

EU-VAT:SK2022320355

 

 


