
 
 

 
 

 
УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ НА ЅИДНИ 

ЧАСОВНИЦИ 

Број ZL28071984-1  
ГАРАНТЕН ЛИСТ 

 

Пакетот содржи: 
 

 Ѕиден часовник со декоративни делови 

 Шаблон за  полесно  поставување на 

часовникот на  ѕидот: 

1. Испланирајте го распоредот за поставување на часовникот на  ѕид  

2. Поставете го шаблонот на  часовникот на  посакуваното место, кое Вам ќе Ви 

создаде јасна претстава, каде ќе стојат сите делови од часовникот на ѕидот 

3. Прицврстете го шаблонот со сликарска трака, како не би го оштетиле ѕидот, која 

лесно ќе се одлепи од ѕидот без непотребни трагови од стакло 

4. Деловите на ѕидниот часовник поставете ги на  ѕидот и бидете внимателни да 

оставите простор измеѓу нив (во тоа ќе Ви помогне шаблонот) 

5. На означените места на  шаблонот (постои празнина на истото) одбележете го местото 

на ѕидот каде ќе биде секој од деловите а во средината означете со игла каде ќе ја 

пробушите дупката за клинче/штрафче на кое ќе го поставите часовникот со механизам. 

Ве молиме користете доволно  голем штраф како би ја  осигуриле стабилноста на  

часовникот. 

6. Кога  ќе ги поставите сите делови на часовникот, на ѕидот, можете да го отстраните 
шаблонот, а  потоа и заштитната фолија  од сите делови. Шаблонот за поставување на 

ѕиден часовник можете да го искористите само еднаш. 

7. Ставете батерија во часовникот со  АА квалитет и подесете го точното време. 
 

 
***Фолијата  од останатите делови на ѕидниот часовник можете да ги отстраните и 

пред монтирањето. Сепак Ве предупредуваме што помалку да ја  допирате површината на  
акрилното стакло (обично со маслени и нечисти прсти) ,затоа што на стаклото со висок сјај може 
да останат отпечатоци кои тешко може да се отстранат.  

 
При чистење на делови на ѕидниот часовник, користете мека ткаенина . 
 
 

 

Важи за  ѕидните часовници со механизчки или квартен механизам. За овој производ гаранцијата 

важи 24 месеци од денот на продажба   

1. Гаранцијата не се однесува на : 

a)  Стакло, акрилно стакло, пластика и батерија 

б) оштетување на часовникот предизвикано од   секојдневна употреба 

в) оштетување на механизмот како резултат на  вода 
г) дефекти предизвикани од нестручна подготовка 

2. Часовникто треба да се чува од паѓање, нагли удари, потреси, нагли промени на 

температурата, хемиски влијанија , магнетно поле, и влијание на вода и влага . Во 

гарантирниот рок не отварајте го часовникто сами и чувајте го од нестручни 

поправки! 

Во случај на  дефект, гречки или само-оштетување контактирајте не ’ по пат на  е-маил и 
напишете: 

 

1. Број на  нарачка 

2. Гарантен лист 

3. Стручен опис на  околностите забележани кај часовникот  

4. Ваше име и презиме и број на  телефон 

5. Во најкраток можен рок ние ќе Ве контактираме 
 

Вашата рекламација ќе биде обработена во рок од 30 дена. Доколку не ги исполнувате горе 

наведените услови, продавачот не е во законска обврска да го испочитува рекламациониот 

рок од 30 дена. По обработката на рекламацијата што побрзо ќе Ви го испратиме новиот 
производ на наведената адреса како замена.  Доставата е на сметка на  продавачот. 

 
Продава ч: 

 
Сликоманиа д.о.о.е.л 

Ленинова бр. 17 2400 

Струмица 
ЕДБ: 4027015522836 


