Szám: ZL28071984-1

GARANCIALEVÉL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mechanikus és kvarc mechanizmusú órákra vonatkozik.
A csomag tartalma:



Falióra a dekorációs kellékekkel
Felhelyezést segítő sablon

A garancia 24 hónapig érvényes, az eladás napjától számítva.
1.

2.
Az óra felhelyezése:
1.
2.

Tervezze meg, hová szeretné felheyezni az órát
Helyezze a sablont a kívánt helyre, így világos képet kap arról, hogyan fog kinézni az óra a
meghatérozott helyen.

3.

Erősítse a falhoz a sablont festőszalaggal, ami nem károsítja a falat

4.

Az óra részeit helyezze a falra, legyen óvatos, hagyjon elegendő helyet közöttük.(ebben
segít a sablon).

5.

A közepén határozza meg a számlap helyét, és a sablon segítségével , tűvel jelölje meg a
helyet, ahová a csavar/szög kerül majd ,ami a számlapot tartja. Kérjük nagyobb méretű
csavart/szöget használjanak, hogy az óra stabilan álljon.

6.

Amint az óra összes részét felhelyezte a falra, eltávolíthatja a sablont. A sablon csak egyszer
használható.

7.

Helyezze be az AA elemeket az órába és állítsa be a pontos időt.

*** Az óra részeiről felhelyezés előtt is leveheti a védő fóliát. Mégis, minél kevesebbet érjen az akril
üveghez(piszkos, zsíros kézzel) mert a magas fényű üvegen megmaradhatnak a lenyomatok,
amelyeket nehezen tüntethet el.

Puha ronggyal tisztítsa az órát.

A garancia nem érvényes a következő dolgokra:
a) üveg, akril üveg, műanyag és elemek
b) az óra mindennapos használatával szerzett sérülések
c) vizesedés által keletkezett sérülés
d) hozzá nem értő javítás esetén keletkezett károk
Az órát óvja az esésektől, ütésektől, hirtelen hőmérséklet változástól, mágneses
mezőtől, vegyi hatásoktól, víztől és párától. Amíg a garancia érvényes, ne nyissa fel az
órát és óvja a hozzá nem értő javítástól.

Meghibásodás esetén, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen keresztül. Tüntesse fel a következő
adatokat:
1.
2.
3.
4.
5.

Megrendelésszám
Garancialevél
A meghibásodás szakszerű leírása
Név és telefonszám
A legrövidebb időn belül jelentkezni fogunk Önnek

Az Ön reklamációja 30 napon belül feldolgozásra kerül. Amennyiben nem tartja be a fennt
felsorolt feltételeket, az eladó nem köteles a 30 napon belüli reklamációs időt betartani. A
reklamáció feldolgozása után, a megadott címre kézbesíteni fogjuk az új terméket. A kézbesítési
költségeket az eladó fizeti.

Eladó:

ARTMIE, spol. s r.o.
Strojárska 603/85
069 01 Snina
SZLOVÁKIA
Adószám: SK2022320355

