
CZ Návod na dřevěné pendlovky rádiem řízené
Vložení/výměna baterií
Chcete-li vložit nebo vyměnit baterie, postupujte takto. 
1. Otevřete přihrádku na baterie (1) na zadní straně 
přístroje.
2. Vložte do přihrádky novou baterii AA (1,5 V) (baterie 
není součástí dodávky) a ujistěte se, že je správně na-
stavena polarita +/-  jak je vyznačeno v přihrádce. 
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Automatické nastavení času
- Po vložení baterie se všechny ručičky přesunou do 
polohy 12|hodin.
a nástěnné hodiny spustí vyhledávání rádiového sig-
nálu.
- Během vyhledávání rádiového signálu zůstávají ručič-
ky v poloze 12 hodin. Jakmile je rádiový signál úspěšně 
přijat, ručičky se přesunou na aktuální časovou pozici.
Hledání trvá přibližně 3 až 12 minut. Doporučujeme, 
abyste během hledání signálu nástěnné hodiny nepře-
misťovali ani nezavěšovali.
- Pokud po 12 minutách není přijímán žádný rádiový 
signál, je příjem ve zvoleném místě nedostatečný. 
Umístěte hodiny na jiné místo (nejlépe k oknu) a znovu 
spusťte vyhledávání stisknutím tlačítka reset (2).

Resetování hodin (Reset)
- Stisknutím tlačítka reset (2) resetujete hodiny.
- Hodinová, minutová a vteřinová ručička se přesouvají 
na pozici 12 hodin.
- Když jsou všechny ručičky na 12 hodinách, automatic-
ky se spustí vyhledávání rádiového signálu. 

Vynutit skenování rádiového signálu
- Při normálně zobrazeném čase stiskněte a podržte 
tlačítko Rec (4) po dobu 3 sekund, aby se okamžitě 
spustilo vyhledávání rádiového signálu.
- Hodinová, minutová a vteřinová ručička se přesouvají 
na pozici 12 hodin.
- Když jsou všechny ručičky v poloze 12 hodin, spustí 
se vyhledávání rádiového signálu, které trvá přibližně 
3-12 minut.
- Jakmile je rádiový signál úspěšně přijat, ručičky se 
přesunou do polohy aktuálního času.
- Pokud se po 12 minutách nepodařilo zachytit žádný 
rádiový signál, je příjem ve zvoleném místě instalace 
nedostatečný a na displeji se stále zobrazuje čas před 
nuceným vyhledáním signálu.

Příjem rádiového signálu
Rádiový signál pro nastavení času nástěnných hodin je 
automaticky přijímán dvanáctkrát denně.

(např. 1:00, 3:00, 5:00,..., 19:00, 21:00, 23:00).
Vyhledávání za účelem příjmu rádiového signálu trvá 
vždy 3-12 minut.
Tato zařízení splňuje všechny požadované evropské 
normy.

Funkce kyvadla
1. Přihrádka pro baterii kyvadla je umístěna vedle ho-
dinového strojku, umístění kyvadla je na spodní straně 
hodin.
2. Po vložení baterie umístěte kyvadlo a jemně jej roz-
kývejte.

Popis funkcí hracího strojku 
(Melodie je napájena zvlášť. Pro zprovoznění melodie 
vložte do prostoru pro baterie (chime box- vedle strojku 
hodin) dvě tužkové (AA) baterie dle naznačené +/- po-
larity. 
V celou hodinu strojek zahraje melodii Westminster a 
potom odbije dle počtu hodin.

RESET – nuluje nastavení počtu odbíjení
SET – přehrává melodie, slouží k synchronizaci bití a 
času. Knoflíkem na boční straně nebo zadní straně ho-
din regulujete hlasitost hraní nebo vypnutí.

SK Návod na drevené pendlovky rádiom riadené
Vloženie/výmena batérií
Ak chcete vložiť alebo vymeniť batérie, postupujte tak-
to:
1. Otvorte priehradku na batérie (1) na zadnej strane 
prístroja.
2. Vložte do priehradky novú batériu AA (1,5 V) (baté-
ria nie je súčasťou dodávky) a uistite sa, že je správne 
nastavená polarita +/- ako je vyznačené v priehradke.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Automatické nastavenie času
- Po vložení batérie sa všetky ručičky presunú do po-
lohy 12|hodín.
a nástenné hodiny spustia vyhľadávanie rádiového sig-
nálu.
- Počas vyhľadávania rádiového signálu zostávajú 
ručičky v polohe 12 hodín. Akonáhle je rádiový signál 
úspešne prijatý, ručičky sa presunú na aktuálnu časo-
vú pozíciu. Hľadanie trvá približne 3 až 12 minút. Od-
porúčame, aby ste počas hľadania signálu nástenné 
hodiny nepremiestňovali ani nevešali.
- Pokiaľ po 12 minútach nie je prijímaný žiadny rádi-
ový signál, je príjem na zvolenom mieste nedostatočný. 
Umiestnite hodiny na iné miesto (najlepšie k oknu) a 
znovu spustite vyhľadávanie stlačením tlačidla reset 
(2).

Resetovanie hodín (Reset)
- Stlačením tlačidla reset (2) resetujete hodiny.
- Hodinová, minútová a sekundová ručička sa presúva-
jú na pozíciu 12 hodín.
- Keď sú všetky ručičky na 12 hodinách, automaticky sa 
spustí vyhľadávanie rádiového signálu.

Vynútiť skenovanie rádiového signálu
- Pri normálne zobrazenom čase stlačte a podržte tlači-
dlo Rec (4) po dobu 3 sekúnd, aby sa okamžite spustilo 
vyhľadávanie rádiového signálu.
- Hodinová, minútová a sekundová ručička sa presúva-
jú na pozíciu 12 hodín.
- Keď sú všetky ručičky v polohe 12 hodín, spustí sa 
vyhľadávanie rádiového signálu, ktoré trvá približne 
3-12 minút.
- Akonáhle je rádiový signál úspešne prijatý, ručičky sa 
presunú do polohy aktuálneho času.
- Pokiaľ sa po 12 minútach nepodarilo zachytiť žiadny 
rádiový signál, je príjem na zvolenom mieste inštalácie 
nedostatočný a na displeji sa stále zobrazuje čas pred 
núteným vyhľadaním signálu.

Príjem rádiového signálu
Rádiový signál pre nastavenie času nástenných hodín 
je automaticky prijímaný dvanásťkrát denne.

(napr. 1:00, 3:00, 5:00,..., 19:00, 21:00, 23:00).
Vyhľadávanie za účelom príjmu rádiového signálu trvá 
vždy 3-12 minút.
Toto zariadenie spĺňa všetky požadované európske 
normy.

Funkcia kyvadla
1. Priehradka pre batériu kyvadla je umiestnená vedľa 
hodinového strojčeka, umiestnenie kyvadla je na spod-
nej strane hodín.
2. Po vložení batérie umiestnite kyvadlo a jemne ho 
rozkývajte.

Popis funkcií hracieho strojčeka
(Melódia je napájaná zvlášť. Pre sprevádzkovanie me-
lódie vložte do priestoru pre batérie (chime box-vedľa 
strojčeka hodín) dve ceruzkové (AA) batérie podľa na-
značenej +/- polarity.
V celú hodinu strojček zahrá melódiu Westminster a 
potom odbije podľa počtu hodín.

RESET – nuluje nastavenie počtu odbíjaní
SET – prehráva melódie, slúži na synchronizáciu bitia 
a času
Tlačidlom na bočnej strane alebo na zadnej strane ho-
dín regulujete hlasitosť hrania alebo jeho vypnutie.

PL Instrukcja obsługi zegara z wahadłem drewnianym sterowanym radiowo
Wkładanie/wymiana baterii
Aby włożyć lub wymienić baterie, wykonaj następujące 
czynności.
1. Otwórz komorę baterii (1) z tyłu urządzenia.
2. Włóż nową baterię AA (1,5 V) (brak w zestawie) do 
komory i upewnij się, że polaryzacja +/- jest ustawiona 
prawidłowo, zgodnie z oznaczeniem w komorze.
3. Zamknij pokrywę baterii.

Automatyczne ustawienie czasu
- Po włożeniu baterii wszystkie wskazówki przesu-
wają się na godz.12 a zegar ścienny zaczyna szukać 
sygnału radiowego.
- Wskazówki pozostają w pozycji godziny 12 podczas 
wyszukiwania sygnału radiowego. 
-Po znalezieniu sygnału radiowego wskazówki przesu-
wają się do aktualnej pozycji czasu.
Wyszukiwanie trwa około 3 do 12 minut. Zalecamy, aby 
nie przesuwać ani nie wieszać zegara ściennego podc-
zas wyszukiwania sygnału.
- Jeśli po 12 minutach nie zostanie odebrany żaden 
sygnał radiowy, w wybranej lokalizacji odbiór jest 
niewystarczający. Przenieś zegar w inne miejsce (najle-
piej w pobliże okna) i ponownie uruchom wyszukiwanie, 
naciskając przycisk resetowania (2).

Resetowanie zegara
- Naciśnij przycisk resetowania (2), aby zresetować 
zegar.
- Wskazówka godzinowa, minutowa i sekundowa prze-
suwają się w położenie godziny 12-tej.
- Gdy wszystkie wskazówki znajdą się na godzinie 12, 
wyszukiwanie sygnału radiowego rozpocznie się auto-
matycznie.

Ręczne skanowanie sygnału radiowego
- Przy normalnie wyświetlanym czasie naciśnij i pr-
zytrzymaj przycisk Rec (4) przez 3 sekundy, aby na-
tychmiast rozpocząć wyszukiwanie sygnału radiowego.
- Wskazówka godzinowa, minutowa i sekundowa prze-
suwają się w położenie godziny 12-tej.
- Gdy wszystkie wskazówki znajdą się w pozycji godzi-
ny 12, rozpocznie się wyszukiwanie sygnału radiowe-
go, które trwa około 3-12 minut.
- Gdy tylko sygnał radiowy zostanie pomyślnie ode-
brany, wskazówki przesuwają się do aktualnej pozycji 
czasu.
- Jeśli po 12 minutach nie zostanie odebrany żaden 
sygnał radiowy, odbiór w wybranym miejscu instalacji 
jest niewystarczający, a na tarczy nadal widnieje czas 
przed ręcznym wyszukiwaniem sygnału.

Odbiór sygnału radiowego
Sygnał radiowy do ustawiania czasu zegara ściennego 
jest odbierany automatycznie dwanaście razy dziennie.
(np. 1:00, 3:00, 5:00, ..., 19:00, 21:00, 23:00).
Wyszukiwanie sygnału radiowego trwa zawsze 3-12 
minut.
Urządzenie to spełnia wszystkie wymagane normy eu-
ropejskie.
Funkcja wahadła
1. Komora baterii wahadła znajduje się obok mechani-
zmu zegara, wahadło znajduje się na spodzie zegara.
2. Po włożeniu baterii ustaw wahadło i delikatnie nim 
poruszaj.
Opis funkcji melodyjki
Dźwięk jest zasilany oddzielnie. Aby używać funkcji 
dźwięku włóż dwie baterie AA zgodnie ze wskazaną 
polaryzacją +/- do komory baterii (pudełko z dzwonkiem 
obok mechanizmu zegara).
Zegar będzie odtwarzać melodię Westminster przez 
godzinę, a następnie uderzyć zgodnie z liczbą godzin.
RESET - Zeruje ustawienie ilości bicia
SET - Przycisk melodii - służy do synchronizacji 
dźwięku i czasu
Do regulacji głośności odtwarzania lub wyciszania 
służy pokrętło znajdujące się z boku lub z tyłu zegara.

HU Útmutató rádióvezérlésű fa ingás órához
Elemek behelyezése / cseréje 
Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez kövesse 
az alábbi lépéseket. 
1. Nyissa ki az elemtartót (1) a készülék hátulján. 
2. Helyezzen be egy új AA (1,5 V) elemet (nem tarto-
zék) a nyílásba.Ellenőrizze,hogy megfelelően van-e a 
+/- polaritás( nyílásban jelzett módon). 
3. Csukja be az elemtartó fedelét.

Automatikus időbeállítás
- Az elem behelyezése után minden mutató a 12 | óra 

pozícióba áll,ekkor a  falióra elkezdi keresni a rádiójelet.
- A mutatók a 12 óra állásban maradnak a rádiójel kere-
sése közben.A rádiójel sikeres vételekor a mutatók az 
aktuális időhelyzetbe állnak. A keresés körülbelül 3-12 
percet vesz igénybe. Javasoljuk, hogy jel keresése köz-
ben ne mozdítsa el és ne akassza fel a faliórát.
- Amennyiben 12 percen belül nem érkezik rádiójel, a 

kiválasztott ponton a vétel nem elegendő. Helyezze át 
az órát egy másik helyre (lehetőleg az ablakba), és in-
dítsa újra a keresést a reset gomb (2) megnyomásával.

Óra visszaállítása (reset)
Nyomja meg a reset gombot (2) az óra visszaállításá-
hoz.
- Az óra, perc és másodperc mutatók a 12 óra pozíci-

óba állnak. 
- Amikor minden mutató 12 óránál van, a rádiójelek ke-
resése automatikusan elindul.

Rádiójel keresésének kényszerítése 
- Amikor a normál idő látható, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a Rec gombot (4) 3 másodpercig a rádiójel 
keresésének azonnali elindításához. 
- Az óra, perc és másodperc mutatók a 12 óra állásba 
állnak.
- Amikor minden mutató a 12 óra állásban van, elindul 

a rádiójel keresés, ami körülbelül 3-12 percig tart. 
- Amint a rádiójel sikeresen vétele megtörtént, a 
mutatók az aktuális idő pozícióba állnak. 
- Amennyiben 12 percen belül nem érkezik rádiójel, ak-
kor a kiválasztott telepítési helyen a vétel nem kielégítő, 
és továbbra is megjelenik a jelkeresés előtti idő.

Rádiójel vétel: 
Az idő beállításához szükséges rádiójelet a rendszer 
naponta tizenkét alkalommal automatikusan kapja. (pl. 
1:00, 3:00, 5:00, ..., 19:00, 21:00, 23:00). 
A rádiójel keresése mindig 3-12 percig tart. 
A készülék megfelel minden európai szabványnak.

Inga:
1. Az inga eleméhez tartozó rekesz az óraszerkezet 
mellett, az inga óra alján található. 
2. Az elem behelyezése után finoman ingassa meg az 
ingát.

A dallamjátszó szerkezet funkcióinak leírása
 (A dallam külön árammal működik. A dallam működte-
téséhez helyezzen be kettő AA elemet a jelzett +/- pola-
ritásnak megfelelően az elemtartóba (chime box-óras-
zerkezet mellett található). 

A szerkezet egy órán keresztül játssza a Westminster 
dallamát,azután már csak minden órában ütni fog. 

RESET –visszaállítja az ütések számát
 SET - dallamokat játszik le, az ütem és az idő szinkro-
nizálására szolgál 
Az óra oldalán vagy hátulján található gombbal szabá-
lyozhatja a hangerőt vagy kikapcsolhatja a lejátszást.

EN Instructions for the wooden radio-controlled Pendullum clock
Inserting/Replacing Batteries
To insert or replace batteries, follow these steps.
1. Open the battery compartment (1) on the back of the 
device.
2. Insert a new AA (1.5 V) battery into the tray (battery 
is not included) and make sure that the +/- polarity is set 
correctly as indicated in the tray.
3. Close the battery compartment cover.

Automatic time setting
- After inserting the battery, all hands move to the 12:00 
position and the wall clock starts searching for the radio 
signal.
- During the radio signal search, the hands remain in 
the 12:00 position. Once the radio signal is successfully 
received, the hands move to the current time position.
The search takes about 3 to 12 minutes. We re-
commend you to not move or hang up the wall clock 
while searching for a signal.
- If no radio signal is received after 12 minutes, the re-
ception at the selected location is insufficient. Place the 
clock in a different location (preferably near the window) 
and press the Reset button (2) to start the search again.

Reset the clock (Reset)
- Press the reset button (2) to reset the clock.
- The hour, minute and second hands are moved to the 
12:00 position.
- When all hands are at the 12:00 position, the radio 
signal search will start automatically.

Force radio signal scanning
- When the time is normally displayed, press and hold 
the Rec (4) button for 3 seconds to start the radio signal 
search immediately.
- The hour, minute and second hands are moved to the 
12:00 position.
- When all hands are in the 12:00 position, the radio 
signal search starts, which takes about 3-12 minutes.
- Once the radio signal is successfully received, the 
hands move to the current time position.
- If after 12 minutes no radio signal could be picked up, 
the reception at the selected place of the setup is in-
sufficient and the display will still show the time before 
the forced search for the signal.

Radio signal reception
The radio signal for setting the time of the wall clock is 
automatically received twelve times a day.
(e.g. 1:00, 3:00, 5:00,..., 19:00, 21:00, 23:00).

The search for receiving a radio signal always takes 
3-12 minutes.
This device meets all the required European standards.

Pendulum function
1. The compartment for the pendulum battery is located 
next to the clock movement, the location of the pendu-
lum is on the bottom of the clock.
2. After inserting the battery, place the pendulum and 
gently swing it.

Description of the functions of the clock playing machi-
ne
(The melody is powered separately. To get the melody 
working, insert two pencil (AA) batteries into the battery 
compartment (chime box- next to the clock movement) 
according to the indicated +/- polarity.

At the full hour, the movement plays the tune of West-
minster and then according to the number of hours.

RESET – resets the setting of the number of strikes
SET – plays melodies, synchronizes strikes and time

Use a button on the side or back of the clock to adjust or 
turn off the volume for playing the melody.

DE Anleitung für die Funk-Holzpendeluhr
Einlegen/Austauschen der Batterien
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Batterien einzuset-
zen oder auszutauschen.
1. Öffnen Sie das Batteriefach (1) auf der Rückseite des 
Geräts.
2. Legen Sie eine neue AA-Batterie (1,5 V) in das Batte-
riefach ein (die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthal-
ten) und stellen Sie sicher, dass die +/- Polarität korrekt 
eingestellt ist, wie im Batteriefach angegeben.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. 

Automatische Zeiteinstellung
- Nach dem Einlegen der Batterie bewegen sich alle 
Zeiger in die 12-Stunden-Position und die Wanduhr be-
ginnt mit der Suche nach dem Funksignal.
- Während der Funksignalsuche bleiben die Zeiger12 
Stunden in dieser Position. Sobald das Funksignal er-
folgreich empfangen wurde, bewegen sich die Zeiger in 
die aktuelle Zeitposition.
Die Suche dauert ca. 3 bis 12 Minuten. Wir empfehlen 
Ihnen, die Wanduhr während der Suche nach einem 
Signal nicht zu bewegen oder aufzuhängen.
- Wenn nach 12 Minuten kein Funksignal empfangen 
wird, ist der Empfang am ausgewählten Ort unzurei-
chend. Stellen Sie die Uhr an einen anderen Ort (vor-
zugsweise in die Nähe eines Fensters) und drücken Sie 
die Reset-Taste (2), um die Suche erneut zu starten.

Funksignal-scanning erzwingen
- Wenn die Zeit normal angezeigt wird, halten Sie die 
Taste Rec (4) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funk-
signalsuche sofort zu starten.
- Die Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger werden 
in die 12-Stunden-Position verschoben.
- Wenn sich alle Zeiger in der 12-Stunden-Position 
befinden, beginnt die Funksignalsuche, die etwa 3-12 
Minuten dauert.
- Sobald das Funksignal erfolgreich empfangen wurde, 
bewegen sich die Zeiger in die aktuelle Zeitposition.
- Wenn nach 12 Minuten kein Funksignal empfangen 
werden konnte, ist der Empfang am ausgewählten Auf-
stellungsort unzureichend und auf dem Display wird 
immer noch die Zeit vor der erzwungenen Suche nach 
dem Signal angezeigt.

Empfang von Funksignalen
Das Funksignal zur Einstellung der Uhrzeit der Wan-
duhr wird automatisch zwölfmal am Tag empfangen.
(z.B. 1:00, 3:00, 5:00,..., 19:00, 21:00, 23:00).
Die Suche nach dem Empfang eines Funksignals 
dauert immer 3-12 Minuten.
Dieses Gerät erfüllt alle erforderlichen europäischen 
Normen.

Pendelfunktion
1. Das Batteriefach für die Pendelbatterie befindet sich 
neben dem Uhrwerk, die Position des Pendels befindet 
sich auf der Unterseite der Uhr.
2. Nachdem Sie die Batterie eingesetzt haben, pozitio-
nieren Sie das Pendel und schwingen Sie es vorsichtig.

Beschreibung der Funktionen für das Spielwerk
(Die Melodie wird separat mit Strom versorgt. Um die 
Melodie zu aktivieren, legen Sie zwei Bleistiftbatterien 
(AA) in das Batteriefach (Glockenkasten - neben dem 
Uhrwerk) entsprechend der angegebenen +/- Polarität 
ein.

Zu jeder vollen Stunde spielt das Spielwerk die Melodie 
von Westminster und schlägt dann entsprechend der 
Anzahl der Stunden.

RESET – setzt die Einstellung für die Anzahl der 
Schläge der Uhr zurück
SET – spielt Melodien, synchronisiert die Uhrschläge 
und Zeit
Verwenden Sie einen Knopf an der Seite oder Rücksei-
te der Uhr, um die Lautstärke für die Wiedergabe der 
Melodie einzustellen oder auszuschalten.
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Záruční podmínky

Záručné podmienky

Záruka začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak 
nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené:
- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku
Upozornění:
Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Používejte mimo dosah silného magnetického pole.

Na tento výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja. Záručný list musí byť potvrdený predávajúcim, musí byť čitateľne vyplnený vrátane dátumu predaja. 
K záručnému listu musí byť priložený doklad o predaji. (Bloček s reg. pokladne, alebo iný náhradný doklad.) Záruka sa vzťahuje na vady vzniknuté pri výrobe a preukázateľné 
vady materiálu. Zo záruky sú vylúčené vady, ktoré vznikli v súvislosti s opotrebovaním výrobku, alebo jeho neprimeraným použitím.
Opotrebovaním výrobku sa myslí najmä:
- mechanické poškodenie, poškodenie výrobku vplyvom rôznych chemických, látok, (napríklad pri čistení), poškodenie pôsobením prachu a podobne.
- vybitie batérie, 
Nesprávným, alebo neprimeraným použitím sa myslí najmä:
- použitie nesprávnej alebo nekvalitnej batérie, jej nesprávne vloženie,
- poškodenie vplyvom magnetického poľa,
- použitím výrobku v nevhodnom prostredí, vlhkosť a teplota prostredia (teploty, pod bodom mrazu alebo priame pôsobenie silného slnečného svetla a tepla),
- poruchy spôsobené neodborným zásahom
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Gwarancja

Jótállási feltételek

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja rozpoczyna się w chwili sprzedaży i musi być potwierdzona datą sprzedaży oraz 
pieczątką sklepu. Karta gwarancyjna powinna być należycie wypełniona przez sprzedającego, w przeciwnym razie towar nie podlega gwarancji. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek: wilgoci, uderzenia lub modyfikacji, wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Uwaga: 
Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, nie przechowywać
w pobliżu silnych pól magnetycznych.

A jótállás időtartama 24 hónap.A jótállási idő a termék átadásának napjával kezdődik. A jótállási jegy kizárólag bélyegzővel ellátva érvényes.
A jótállási jegyhez számla is tartozik. 

A termék átadását követően a jótállás a következő hibákra nem vonatkozik:
-szakszerűtlen üzembe helyezés (pl.hibás elem)
-használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
-helytelen kezelés,rongálás
-helytelen tárolás (túl magas –vagy alacsony hőmérséklet,magas légnedvesség,mágnese tér,erős napfény)
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Garantiebedingungen

Warranty conditions

Die Garantie beginnt am Tag des Verkaufs an den Kunden. Daher muss dieses Garantiezertifikat bis zum Verkaufsdatum bestätigt werden und 
Briefmarkenladen. Die Garantiekarte muss vom Verkäufer ordnungsgemäß ausgefüllt werden, andernfalls besteht kein Garantieanspruch.

Durch die Garantie verursachte Mängel sind von der Garantie ausgeschlossen:
- unachtsamer Umgang
- äußere Einflüsse, nämlich unverhältnismäßige Hitze, Feuchtigkeit, Schock oder unprofessionelle Eingriffe
- Defekte durch Verwendung eines ungeeigneten Netzteils

The warranty period starts with the day of purchase by the customer. That is why this warranty list must be certified with the date of the purchase and the store’s stamp. The 
warranty list must be properly filled out by the seller, otherwise the right to apply warranty does not come into existence. 

Defects caused by these factors are removed from the warranty:
- caused by rough handling
- outside forces such as disproportionate warmth, wetness, impact or non-expert intervention
- defect caused by using unsuitable charging element
Warnings: Do not expose to direct sunlight. Use only out of range of strong magnetic field.
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MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek,CZ
Tel.: +420 558 441 190, +420 558 441 170
e-mail: info@mpm-time.cz, www.mpm-quality.cz
www.mpm-time.cz, www.prim-hodinky.cz
IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430

MPM QUALITY s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín, SK, 
Tel./Fax: +421 32 658 75 73, +421 32 640 05 32
www.mpm-quality.sk,www.mpm-time.sk   
www.prim-hodinky.sk  
e-mail: obchod@mpm-quality.sk

MPM-QUALITY Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała, Karpacka 24, PL
Tel.: +48 33 822 70 08, +48 33 811 50 27
www.mpm-quality.pl, www.mpm-time.pl 
www.prim-hodinky.pl 
e-mail: biznes@mpm-quality.com

MPM-QUALITY KFT
2900 Komárom, Árpád vezér utca 21
Tel/fax: +36 34 340 137
www.mpm-quality.com, www.mpm-time.hu 
www.prim-hodinky.hu
e-mail:uzlet@mpm-quality.hu

SERVISNÍ STŘEDISKO/SERVICE CENTER
BD SERVIS s.r.o.
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 179, mobil +420 775 702 806  
e-mail: servis@prim-hodinky.cz, reklamace@mpm-quality.cz

SERVISNÉ STREDISKO
BD SERVIS s.r.o.
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 179, mobil +420 775 702 806  
e-mail: servis@prim-hodinky.cz, reklamace@mpm-quality.cz

PUNKT SERWISOWY
BD SERVIS s.r.o.
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 179, mobil +420 775 702 806  
e-mail: servis@prim-hodinky.cz, reklamace@mpm-quality.cz

SZOLGÁLTATÓKÖZPONT
BD SERVIS s.r.o.
Příborská 1473, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 179, mobil +420 775 702 806  
e-mail: servis@prim-hodinky.cz, reklamace@mpm-quality.cz

Typ hodin / rodzaj zegara
Typ hodín / Az óra típusa
Art der Uhr / Type of clock

Datum prodeje (měsíc slovy) / Data sprzedaży
Dátum predaja (mesiac slovami) 

Vásárlás dátuma (hónap szavakkal)
Verkaufsdatum (Monat in Worten)

Date of sale (month in words)

Cena / Ára / Preis / Price

Razítko a podpis / Pieczęć i podpis
Pečiatka a podpis / Bélyegző és aláírás

Stempel und Unterschrift / stamp and signatureVZOR




