
ÖSSZESZERELÉS

1. Óvatosan vegye ki a terméket a dobozból.
2. Amennyiben a falon helyezi el, vízmérték és

mérőeszköz segítségével jelölje ki, majd
fúrja be a mellékelt akasztókat.
Amennyiben mellékelt lábon helyezi el (csak
bizonyosmodelleknél), kövesse a 5. pontot.

3. Helyezze fel a kis és nagy mutatót az órára,
helyezze be az elemet (részletes útmutató
a túloldalon).

4. Helyezze fel a falra.
5. Amennyiben a mellékelt talpon helyezi el

(csak bizonyos modelleknél), helyezze fel a
mutatókat és az elemet.

6. Állítsa be az órát, majd helyezze a talpra
úgy, hogy ne az óra NE valamelyik
gyengébb részén támaszkodjon (érdemes
valamelyik tömör részen megtámasztani)

TEENDŐK PROBLÉMA ESETÉN:

Közvetlenül a termék kézhezvételekor jelentkező
probléma:
 Amennyiben a csomagolásban felbontás

után sérülten, törötten, hibásan találja a
terméket kérem haladéktalanul
dokumentálja a történteket (fénykép,
körülmények, átvétel helye és módja) majd
juttassa vissza a terméket. A számlap
gyártási technológiája és anyaga elméletileg
kizárja a spontán repedések valószínűségét,
amennyiben mégis ilyet tapasztal, kérem
haladéktalanul írjon a
ligneaclock@gmail.com címre.

 Amennyiben az óraszerkezet nem jár,
hibásan működik:

1. Próbáljon meg behelyezni egy másik
elemet.

2. Ellenőrizze, hogy a mutatók nem akadtak-e
fel, jól vannak-e a helyükre illesztve.

3. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll
juttassa vissza a terméket.

A termék kézhezvétele után, később jelentkező
problémák:
 A számlapra csak abban az esetben tudunk

garanciát vállalni, ha bizonyítani tudja, hogy
a feltűntetett működési paramétereknek
megfelelően használta. Mivel a víz, gőz, pára,
tűz, nagy hő, közvetlen napfény rongálhatja,
csak abban az esetben éljen
reklamációval/garanciális igénnyel, ha ezek
egyike sem érte a terméket.

 Amennyiben az óraszerkezet nem jár,
hibásan működik:

1. Próbáljon meg behelyezni egy másik
elemet.

2. Ellenőrizze, hogy a mutatók nem akadtak-e
fel, jól vannak-e a helyükre illesztve.

3. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll
juttassa vissza az óraszerkezetet (a mutatók
óvatos levétele után, a központi csavar
letekerésével eltávolítható az óraszerkezet).

Kérdés esetén írjon a ligneaclock@gmail.com e-
mail címre.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

 A terméket zárt, nem vizes helységben,
szobahőmérsékleten történő felhasználásra
terveztük!

 Működési hőmérséklet: 5-40 C
 Optimális páratartalom: 25-70%
Átlagos elem-élettartam: 1 év
 A terméket tűz; tartósan magas

páratartalom; hő; gőz; víz; vegyi anyagok; és
az erős, közvetlen napfény, továbbá az erős
mechanikai hatások (ütés, hajlítás, vágás)
károsíthatják! Ügyeljen rá, hogy az óra a
felsoroltak egyikének se legyen kitéve.

‼ Mivel a termék fából készül, a fent jelzett
tartománytól eltérő körülmények között a fa
szerkezete változhat, görbülhet,
berepedezhet.

‼ A Termék kizárólag olyan SZÁRAZ eszközzel
tisztítható amely nem akad, ragad a vágott
felületbe.

‼ A termék NEM vízálló, NEM cseppálló.
Bármilyen folyadék, gőz, pára a termék
károsodását esztétikai rongálódását
okozhatja.

‼ A terméket olyan helyen kell tárolni, ahol a
gyermekek NEM tudják elérni, mivel a
törékeny részeket lenyelhetik.

‼ A termék emberi fogyasztásra nem alkalmas.
‼ A termék festése javítása, csak olyan NEM

vízbázisú festékkel, vékony rétegben ajánlott
amely nem szívódik fel a fában. A vásárlók
által festett/javított/módosított termékekre
garanciát sajnos nem tudunk vállalni.
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