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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el
és őrizze meg későbbi áttekintésre is.
Kezelési útmutató
Ez a falióra képkeretként is szolgál, amelyben 12 fényképet tárolhat három különféle
méretben. A fényképeket igazítsa a megfelelő méretűre, hogy elférjenek a kialakított
keretben. A fényképek előkészítése után fordítsa el a keret szélén található rögzítéseket.
Vegye ki a kartonlapot és a dekorációs fotót, és illessze a helyére az Ön által kiválasztott
fényképet. Illessze vissza a kartonlapot és a rögzítéseket.
A fényképek behelyezésekor legyen nagyon óvatos, nehogy az óramű megsérüljön.
Javasoljuk, hogy a fényképek behelyezésekor támassza meg úgy az órát, hogy lehetőleg
ne a mutatókon és azok rögzítésén feküdjön.
Ezután helyezzen az órába 1 db 1,5 V-os AA típusú elemet. Ügyeljen az elempólusok
megfelelő elhelyezésére. Az elforgatható kerékkel állítsa be a pontos időt. Az óra felületét
benedvesített törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon vegyszeres tisztítóanyagokat vagy
súrolóporokat, amelyek károsíthatják a termék felületét.
Javaslat
Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérültek vagy
mozdultak-e el az óramutatók, ha igen, igazítsa meg óvatosan őket. Ügyeljen rá, hogy a
mutatók hegye ne akadjon el a fényképvágatban.
Elemek
Javasoljuk, hogy alkalikus elemeket használjon. A fel nem használt elemeket tárolja
az eredeti csomagolásukban, biztonságos távolságban fém tárgyaktól, amelyek
rövidzárlatot okozhatnak. A lemerült elemeket mindig vegye ki az órából. Mindig
ügyeljen a gyermekekre, ha az elemek közelében tartózkodnak. A kis méretű elemeket
mindig gondosan zárja el a gyermekek elől, nehogy lenyelhessék azokat. Az elemek
lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Biztonsági útmutató az elemekhez
Ne használjon egyszerre új és régi, illetve több féle márkájú elemet. Az elemeket soha ne
dobja tűzbe! Soha ne töltsön újra hagyományos és alkalikus elemeket! Az elemek
kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak.
Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati
útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a
garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik:
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- a termék tisztítása és karbantartása során keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett
meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat
és hasonló körülmények során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás
során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
Alkalikus elemek
Ha az elemekből kifolyt az elektrolit - védje szemét az elektrolittól! Ha a véletlen
folytán szeme mégis kapcsolatba kerül az elektrolittal, tartsa be az alábbi
utasításokat: * A sérült szemet azonnal öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz!
FIGYELMEZTETÉS:
KIZÁRÓLAG Ni-Cd VAGY NiMH TÖLTHETŐ ELEMEKET TÖLTSÖN ÚJRA. NE TÖLTSÖN
ÚJRA MÁS TÍPUSÚ ELEMEKET! ROBBANÁSVESZÉLYES!
KERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁT!
KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK
Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi
egészség
megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi
hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján
súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő
gyűjtőhelyeken.
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