
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ  

Το πακέτο περιέχει:  

• Ρολόι τοίχου με διακοσμητικά κομμάτια  

• Σχήμα για πιο εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο Διαδικασία τοποθέτησης ρολόγιου στον τοίχο:  

1. Κάντε σχέδιο τοποθέτησης ρολογίου στον τοίχο.  

2. Βάλτε το σχήμα του ρολογίου στο μέρος που θέλετε, ώστε να έχετε μια καθαρή είκονα που θα 

βρίσκονται όλα τα κομμάτια του ρολογίου στον τοίχο.  

3. Στερέωστε το σχήμα στον τοίχο με ζωγραφική κορδέλα για να μην πάθει ζημιά ο τοίχος και την κορδέλα 

θα ξεκολήσετε εύκολα χωρίς να μείνει κάτι στο γυαλί.  

4. Τα κομμάτια του ρολογίου τοποθετείστε στον τοίχο και προσέξτε να αφήσετε αρκετό χώρο μεταξύ τους 

(θα σας βοηθήσει το σχήμα)  

5. Στο μέρος του σχήματος που επισημάνθηκε (υπάρχει ένας άδειος  χώρος επάνω) σημειώστε το μέρος 

στον τοίχο που θα πάνε τα κομμάτια και στη μέση σημειώστε με μια βελόνα που θα τρυπώσετε τον 

τοίχο για να βάλετε το καρφί ή την βίδα για τοποθέτηςη του ρολόγιου με μηχανισμό. Σας παρακαλούμε, 

χρησιμοποιείστε αρκετά μεγάλη βίδα για να σιγουρέψετε την σταθερότητα του ρολόγιου.   

6. Όταν τοποθετείτε όλα το κομμάτια του ρολογίου στον τοίχο, μπορείτε να βγάλετε το σχήμα και ύστερα 

και τα φύλλα προστασίας από όλα το κομμάτια. Το σχήμα τοποθέτησης ρολογιών τοίχου μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε μόνο μια φορά.   

7. Βάλτε μπατερίες στο ρολόι και ρυθμείστε την σωστή ώρα.  

  
 *** Τα φύλλα από τα άλλα κομμάτια του ρολογίου μπορείτε να βγάλετε και πριν από την 
τοποθέτηση. Σας προειδοποίουμε όμως, να πιάνετε την ακρυλική επιφάνεια όσο πιο λιγότερο γίνεται 
(με βρώμικα) δάκτυλα επειδή έπανω σε γυαλί υψηλής στιλπνότητας μπορούν να μείνουν υπόλοιπα 
που δύσκολα θα τα βγάλετε   

  

Όταν καθαρίσετε τα κομμάτια του ρολογιού, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί.  
        

Αριθμός ZL28071984-1  

Κάρτα Εγγύησης   

  

Ισχυεί για ρολόγια τοίχου με μηχανικό ή Quartrz μηχανισμό.  

Για αυτό το προιόν η εγγύηση ισχυεί 24 μήνες από την ημέρα πώλησης.  

Η εγγύηση δεν αναφέρεται σε:   

a) γυαλί, ακρυλικό γυαλι πλαστική και μπαταρίες  
б) ζημιές επάνω σε ρολόι που έγιναν από την καθημερινή χρήσης  
в) ζημιές στο μηχανσιμό που προκάλεσε νερό  
г) βλάβες που έτυχαν λόγο ανεπαγγελματικήσ επισκευή  

1.  Πρόσεξτε να μην πέσει το ρολόι σας, επίσης προσέξτε το από  τα κουνήματα, 

χτυπήματα, απότομες αλλάγες θερμοκρασίες, χημεικες επιρροές, και από την επιρροή 

του νερού και υγρασίας. Κατά την προθεσμία εγγύησης  μην ανοίγετε το ρολόι μόνοι 

σας και προσέξτε το απο ανεπαγγελματική εποσκευή!  

Σε περίπτωση βλαβής, λάθους ή αυτοζημιάς, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email και γράξτε :  

1. Αριθμός της παραγγελίας  

2. Κάρτα εγγύησης  

3. Επαγγελματική περιγραφή περιστάσεων και ανομαλίων που πρσέξατε στο ρολόι  

4. Το όνομα σας και ένα τηλέφωνο   

5. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο πιο σύντομα γίνεται  

Τα παράπονα σας θα επεξεργαστούν μέσα σε 30 μέρες. Αν δεν συμπληρώσετε τους επάνω 

όρπους, ο πωλήτης δεν είναι υποχρεωμένος από το νόμο να εκτιμήσει την προθεσμία απο 30 

μέρες. Μετ’α απ’ο την επεξεργασία θα σας στείλουμε καινούριο προιόν όσο πιο σύντομα 

γίναεται. Την αποστολή την πληρώνει ο πωλήτης.  

  

Πώλητης:  

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

069 01 Snina 
Slovakia 

EU-VAT:SK2022320355 


