
DIY (Isiﾐáld magad) falióra 

Felszerelési útﾏutató 

1. Első lépéskéﾐt rögzítse a tartó horgot 

2. Tegye rá az óra testet a csavarra 

3. Helyezze rá a papír skálát 
4. A skála segítségével jelölje He a faloﾐ a száﾏok helyét 

5. A tükröződő száﾏok hátsó oldaláról távolítsa a papírt 
6. Ragassza rá az adott száﾏhoz illő EVA (szivacs) hátlapot 
7. Távolítsa el az EVA ふszivaIsぶ hátuljáról a papírt 

8. Ragassza fel a falra a száﾏokat 

9. Az óra tengelyre 2 ujjal ﾐyoﾏra rá az óraﾏutatót és 
állítsa ヱヲ órás állásHa 

10. A perIﾏutatót hasoﾐlóképpeﾐ rögzítse  

11. Húzza ﾏeg az aﾐyát 
12. Helyezzen be egy széﾐ-cink AA elemet ふﾐe haszﾐáljoﾐ 

ﾐagy teljesítﾏéﾐyű eleﾏet vagy akkuﾏulátortぶ, állítsa 
be a pontos időt, akassza az óratestet a horogra és kész 
is van! 

Tippek 

• Ez az óra siﾏa falakra lett tervezve, a tapétázott vagy 

vakolatos (nem festett) falak Isökkeﾐtik a tapadását 

• Az óra speIiális ragasztót haszﾐál, aﾏelyﾐek 
segítségével staHilaﾐ rögzítheti. 
Ha el akarja távolítaﾐi hajszárítóval ﾏelegítse fel az 

egyes eleﾏeket és sérülés ﾐélkül eltávolíthatja. 
• Az óraﾏutatót két ujjal rögzítse és a rögzítő aﾐyát 

óvatosaﾐ húzza ﾏeg, ezzel elkerülhető az óra sérülése. 

• Tisztításhoz haszﾐáljoﾐ eﾐyhéﾐ ﾐedves, puha rongyot. 

Ne haszﾐáljoﾐ seﾏﾏilyeﾐ vegyszert! 

• Ez az óra egy „Isiﾐáld ﾏagad” terﾏék, az ajáﾐlott 
átﾏérő 9ヰ-100cm, de kisebb vagy ﾐagyoHH ﾏéretre is 

állíthatja. 
• Ne haszﾐáljoﾐ ﾐagy teljesítﾏéﾐyű eleﾏet vagy 

akkuﾏulátort az óráHaﾐ. Az ajáﾐlott típus: AA ﾏéretű 
széﾐ-cink elem 

 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER®Huﾐgary Kft. 
tulajdoﾐát képezﾐi és szerzői jog védi. 

A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye 
ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ 
elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ 
egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a 
terﾏék gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
semmilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 
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