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Návod na použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod na použití si odložte pro případné 

budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte k němu i tento návod na použití. 

 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění. 
 

 

 
2. Obsah balení 
• nástěnné hodiny 
• 1 baterie AA/Mignon 
• tento návod na použití 
 
3. Bezpečnostní upozornění 
• Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.  
• Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázané. 
• Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy. 
• Výrobek žádným způsobem neupravujte, zaniká tím nárok na záruku. 
• Obal vyhoďte do separovaného odpadu podle místních předpisů. 
• Obalový materiál držte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení. 
 

 
4. Spuštění  
4.1 Vložení baterie 
Odstraňte ochrannou fólii a vložte baterii (dbejte na správnou polaritu). Hodiny jsou připravené. 
 
4.2 Výměna baterie 
• Vybitou baterii vyjměte a odevzdejte do separovaného odpadu. Vložte novou AA baterii. 
• Baterii vložte podle symbolů uvedených v prostoru na baterii (symboly + a -). 
 
5. Montáž 
Hodiny můžete zavěsit na stenu pomocí otvoru na zadní straně hodin. 
 

 
 

         Varování 

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo na upoutání pozornosti ke specifickým 
nebezpečím a rizikům. 

 Upozornění 

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění 

         Varování - baterie 

• Vybité baterie okamžitě vyměňte. 
• Používejte pouze baterie, které jsou pro výrobek vhodné (viz Technické údaje). 
• Pro napájení tohoto výrobku nemíchejte dohromady staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií. 
• Při vkládaní baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je zobrazená na každé baterii.  
  Pokud vložíte baterie opačně, hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze. 
• Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a zabraňte kontaktu s neizolovanými kovovými předměty. 
• Děti mohou měnit baterie pouze pod dozorem odpovědné osoby. 
• Baterie držte mimo dosahu dětí. 

         Varování - montáž 

• Předtím, než hodiny zavěsíte, zkontrolujte, zda je zvolená stěna vhodná pro zavěšení dané hmotnosti. 
  Ubezpečte se, že místem instalace nevedou žádné elektrické dráty, vodovodní ani plynové potrubí nebo jiné sítě.  
• Vhodný montážní materiál si kupte v specializovaném obchodě. 
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6. Provoz 
• Po správném vložení baterie se hodiny automaticky spustí. 
• Čas nastavte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně. 
 
7. Čištění a údržba 
Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. 
Dbejte na to, aby se dovnitř hodin nedostala voda. 
 
8. Záruka 

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, 

nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů na používání a bezpečnostních 

upozornění a varovaní. 

 
10. Technické údaje 
Napájení: 1,5 V; 1x baterie AA/Mignon (alkalická) 
 
11. Recyklace (životní prostředí) 

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného   
domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by  
být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických  
a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na  
obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této 
recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně 
životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie 
nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. 
Odevzdávejte jen vybité baterie. 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok. 

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre 

prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie. 

 
1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení. 
 

 

 
2. Obsah balenia 
• nástenné hodiny 
• 1 batéria AA/Mignon 
• tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné upozornenia 
• Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.  
• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané. 
• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.  
• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 
• Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia. 
• Obal vyhoďte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov. 
 

 
4. Spustenie 
 
4.1 Vloženie batérie 
Odstráňte ochrannú fóliu a vložte batériu (dbajte na správnu polaritu). Hodiny sú pripravené. 
 
4.2 Výmena batérie 
• Vybitú batériu vyberte a odovzdajte do separovaného zberu. Vložte novú AA batériu. 
• Batériu vložte podľa symbolov uvedených v priečinku na batériu (+ a -). 
 
5. Montáž 
Hodiny môžete zavesiť na stenu pomocou otvoru na zadnej strane hodín. 
 

        Varovanie 

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým 
nebezpečenstvám a rizikám. 

 Upozornenie 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

       Varovanie - batérie 

• Vybité batérie okamžite vymeňte. 
• Používajte iba batérie (alebo nabíjateľné batérie), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje). 
• Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií. 
• Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii.  
  Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie. 
• Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádžte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi. 
• Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby. 
• Batérie držte mimo dosahu detí. 

       Varovanie - montáž 

• Predtým, ako hodiny zavesíte, skontrolujte, či je zvolená stena vhodná na zavesenie danej hmotnosti a ubezpečte  
  sa, že miestom inštalácie nevedú žiadne elektrické drôty, vodovodné či plynové potrubie ani iné siete.  
• Vhodný montážny materiál si kúpte v špecializovanom obchode. 



 
/SK/ Nástenné hodiny Sova, tichý chod                     obj. č. 136213 
/SK/ Nástenné hodiny Sova s okuliarmi, tichý chod                   obj. č. 136214 
/SK/ Nástenné hodiny Stones, tichý chod                    obj. č. 136215 
/SK/ Nástenné hodiny Sand with stone, tichý chod                   obj. č. 136216 
/SK/ Nástenné hodiny Coffee, tichý chod                    obj. č. 136217 
/SK/ Nástenné hodiny New York, tichý chod                    obj. č. 136218 

 
6. Prevádzka 
• Po správnom vložení batérie sa hodiny automaticky spustia. 
• Čas nastavte pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane. 
 
7. Starostlivosť a údržba 
Výrobok čistite jemne vlhkou utierka, ktorá nepúšťa žmolky/vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte 
na to, aby sa dovnútra hodín nedostala voda. 
 
8. Záruka 

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou 

inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie 

a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 
10. Technické údaje 
Napájanie: 1,5 V; 1x batéria AA/Mignon (alkalická) 
 
11. Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho  
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  
odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických  
zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  
cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného  

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte  
do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité 
batérie. 
 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


