
 
 

Instrucțiuni de montare a cesurilor de perete 

Pachetul conține: 
 

 Ceas de perete cu obiecte decorative 

 Șаblon pentru setarea ușoară a ceasului 

Metoda plasării ceasului pe perete: 

1. Planifică ordinea postării ceasului 

2. Atașați șablonul ceasului la locul potrivit.Va ajuta la crearea imagini mai clare a montării 
ceasului pe perete. 

3. Lipiți șablonul cu o bandă autoadezivă pentru a lucre mai ușor.După care o ve-și elimina 
ușor. 

4. Atașați piesele pe perete.Fiși atenți ,lăsați suficient spațiu între ele cu ajutorul șablonnului. 

5. La locul indicat de șablon(există loc gol pe șablon)marcați locația pe perete und eve-ți 
atașa piesele iar în mijloc se găsește locul unde ve-ți atașa mecanismul.Marcați cu un 
ac.Uti lizați cu un șurub cu cap mare pentru ca ceasul cu mechanism să fie stabil. 

6. Când a-și atașat toate părțile ceasului pe perete,puteți elimina șablonul iar apoi eliminate 
ș i folia de protective din toate părțile.Șablonul pentru stabilirea ceasului ,se poate folosi 
doare o singură data. 

7. Introduceți bacteria în ceas și setați ora exactă. 
 

 
*** Celălate folii de pe părțile ceasului se pot elimina și înainte de instalare .Atenție!Atingeți 

cât mai puțin suprafața ceasului ( cu degetele murdare)deoarece de pe sticla acrilică,murdăria se 
îndepărtează greu. 

 
La curățirea ceasului de perete,folosiți o cârpă moale. 
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FIȘĂ DE GARANȚIE 

Este valabil pentru ceasurile de perete cu mișcare mecanică s-au cuarț. 
 

Aceasta garanție este valabilă 24 de luni de la data vânzării. 
 

1. Garanția nu se aplică la: 

a) Sticlă,sticlă acrilică,plasticul și bateria 

b) deteriorare cauzată la utilizarea de zi cu zi 
c) daune de mechanism provenite de apă 
d) daune cauzate de reparații neprofesionale 

2. Păstrați ceasul de impact brusc,influențe chimice,schimbări de temperature,câmpul 
magnetic,influența umidității și apei! 

 
În cazul unei defecțiuni,deteriorări,erori,Vă rugăm să ne contactați prin adresa de e-mail și 
scrieți următoarele: 
 

1. Numărul comenzi 

2. Fișa de garanție 

3. Descrierea și neregulileobservate la produs 

4. Nume/Prenume și număr de contact 

5. Vă vom contacta în cel mai scurt timp. 
 

Reclamația dumeavoastră va fi procesată în 30 de zile.În cazul în care nu se respectă cerințele de 
mai sus,vânzătorul nu este obligat să respecte reclamația.Pri n procesarea reclamației,în cel mai 
scurt timp posibil,vom trimite produsul nou,la adresa data.Transportul pe contul vânzătorului. 

Vânzător: 
 

ARTMIE, spol. s r.o. 
Strojárska 603/85 

069 01 Snina 

Slovacia 

EU-VAT: SK2022320355 


