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ГАРАНТНИ ЛИСТ
УПУТСТВП ЗА МПНТИРАОЕ ЗИДНИХ САТПВА
Пакет садржи:



Зидни сат са декпративним делпвима
Шаблпн за плакщанп ппстављаое сата на зид

Важи за зидне сатпве са механишким или кварцним механизмпм.
За пвај прпизвпд гаранција важи 24 месеца пд дана прпдаје.
1.

Ппступак ппстављаоа зиднпг сата:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Испланирајте расппред ппстављаоа сата на зид
Ппставите щаблпн сата на жељенп местп, щтп ће Вам ствприти јасну слику где ће сви
делпви сата стајати на зиду.
Пришврстите щаблпн сликарскпм тракпм какп не бисте пщтетили зид, кпју ћете лакп
пдлепити са зида без непптребних трагпва на стаклу
Делпве зиднпг сата ппставите на зид и будите ппрезни да пставите дпвпљнп прпстпра
између оих (у тпме ће Вам ппмпћи щаблпн).
На пзнашенпм месту щаблпна (ппстпји празнина на истпм) пбележите местп на зиду
где ће ићи сваки пд делпва а у средини пзнашите иглпм где ћете прпбущити рупицу за
ексер/щраф на кпји ћете ппставити сат са механизмпм. Мплимп, кпристите дпвпљнп
велики щраф какп бисте псигурали стабилнпст сата.
Када ппставите све делпве сата на зид, мпжете да пдстраните щаблпн, а пптпм и
защтитну фплију са свих делпва. Шаблпн за ппставку зидних сатпва мпжете кпристити
самп једанпут.
Убаците у сат батерије АА квалитета и ппдесите ташнп време.

*** Фплију са псталих делпва зиднпг сата мпжете да пдстраните и пре мпнтираоа.
Ипак, уппзправамп Вас да щтп маое дпдирујете ппврщину акрилнпг стакла (пбишнп прљавим и
масним) прстима, јер на стаклу виспкпг сјаја мпгу пстати птисци кпји се тещкп мпгу пдстранити.
При шищћеоу делпва зиднпг сата кпристите мекану тканину.

2.

Гаранција се не пднпси на:
a) стаклп, акрилнп стаклп, пластику и батерије
б) пщтећеоа сата пришиоена свакпдневнпм упптребпм
в) пщтећеоа механизма настала впдпм
г) кварпви пришиоени неструшнпм ппправкпм
Сат шувати пд пада, наглпг удара, пптреса, наглих прпмена температуре, хемијских
утицаја, магнетнпг ппља и утицаја впде и влаге. У гарантнпм рпку не птварајте сат
сами и шувајте га пд неструшне ппправке!

У слушају квара, сметои, грещке или самп-пщтећеоа кпнтактирајте нас путе е-ппщте и
напищите на:
1.
2.
3.
4.
5.

Брпј ппручбине
Гарантни лист
Струшнији ппис пкплнпсти и неправилнпсти примећених кпд сата
Ваще име и брпј телефпна
У најкраћем мпгућем рпку ћемп Вас кпнтакти

Ваща рекламација ће бити пбрађена у рпку пд 30 дана . Укпликп не испуните гпре наведене
услпве, прпдавац није у закпнскпј пбавези да исппщтује рекламаципни рпк пд 30 дана. Пп
пбради рекламације шим пре ћемп Вам ппслати нпви прпизвпд на наведену адресу кап
замену. Дпстава иде на рашун прпдавца.

Прпдавац:

Сликоманиа д.о.о.
Ђуре Ђаковића 1а
24 000 Суботица
ПИБ: 108447253
МБ: 21001503

