
Instruktážní manuál 

WT7130 - QUARZOVÉ NÁSTĚNNÉ HODINY 

 

Jak zprovoznit hodiny 

Vložte 1 x baterii typu Mignon AA LR06 do bateriového prostoru a ujistěte se o 

správné polaritě (+/-) tak, jak je označená. 

 

Nastavení času 

Otočte ruční knoflík vzadu pohybem ve směru či proti směru hodinových ručiček 

dokud nezískáte požadovaný čas na číselníku. 

 

Upozornění 
 Tato jednotka je k použití pouze v interiéru. 
 Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu. 
 Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu 

nebo vlhkosti. 
 Nikdy neponořujte do vody. 
 Vyhněte se kontaktu s korozívními materiály. 
 Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat. 
 Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmikoli součástí této jednotky. 
 
Baterie a bezpečnostní varování 
 Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie. 
 Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-). 
 Vždy vyměňte kompletní sadu baterií. 
 Nikdy nemíchejte použité a nové baterie. 
 Okamžitě odstraňte vybité baterie. 
 Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu. 
 Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat. 
 Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt 

může způsobit zkrat. 
 Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu 

záření. 
 Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení. 
 

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu! 
 

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice 

Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a 

životní prostředí. Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich 

prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivézt potřebné baterie 

distributorům a dalších sběrných míst! 

 

Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení 

Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného 

domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroju vraťte do místního sběrného místa 

nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské 

země se samostatným systémem shromažďování odpadu. 

 

 


