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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné 

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

 
1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 

 

 
2. Obsah balení: 

• Dětské nástěnné hodiny Koala 

• 1 baterie AA/ Mignon 

• Tento návod k použití 
 
3. Bezpečnostní upozornění 

• Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.  

• Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.  

• Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření. 

• Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému 

personálu.  

• Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchých prostorách. 

• Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno. 

• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 

• Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení. 

• Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci. 
 

 
4. Uvedení do provozu 

4.1. Vložení baterie 

Odstraňte z baterie bezpečnostní fólii a vložte ji do přihrádky na baterii na zadní straně hodin. Dbejte na správnou polaritu 
(symboly + a -). Hodiny jsou připraveny na použití. 

 

Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

Poznámka 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 

Upozornění – baterie 

• Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -). Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí vytečení 
baterií nebo exploze. 

• Používejte výhradně akumulátory (nebo baterie) odpovídající udanému typu.  

• Před vložením baterií vyčistěte všechny kontakty. 

• Výměnu baterií dětmi vykonávejte pouze pod dohledem dospělé osoby.  

• Pro napájení tohoto výrobku nekombinujte staré a nové baterie, ani různé typy a značky baterií. 

• Vyjměte baterie z výrobku, pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte. (Výjimku tvoří přístroje určené pro 
nouzové případy). 

• Baterie nepřemosťujte. 

• Baterie nenabíjejte. 

• Baterie nevhazujte do ohně. 

• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Baterie nikdy neotvírejte, nepoškozujte, nepolykejte a nevyhazujte do přírody. Mohou obsahovat jedovaté 
těžké kovy škodící životnímu prostředí. 

• Vybité baterie bez odkladu vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů. 

• Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a extrémně nízkém tlaku vzduchu 
(např. ve velkých výškách). 
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4.2. Výměna baterie 

Vybitou baterii vyjměte a zlikvidujte dle platných předpisů. Vložte novou baterii. Dbejte na správnou polaritu 
(symboly + a -). 
 
5. Montáž 

 
6. Provoz 

• Po správném vložení baterie se hodiny automaticky spustí. 

• Pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně nastavte správný čas. 

• Po zavěšení na stěnu se kyvadlo pohybuje ze strany na stranu. 
 
7. Údržba a čištění 

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte 
na to, aby dovnitř výrobku nevnikla 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 varování. 

 
9. Technické údaje 

 
Dětské nástěnné hodiny Koala 

Napájení 
1,5 V 

1x baterie AA/Mignon  

 
10. Pokyny pro likvidaci 

Ochrana životního prostředí 

Po implementaci Evropské směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národní legislativy platí následující: 
Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí vyhazovat společně s komunálním odpadem. 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. Toto 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 místním úřadu 
o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinní odevzdat baterie  
na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie. 
 
 
Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění – montáž 

• Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby. 

• Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. 
Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná 
vedení. 

• Potřebný speciální montážní materiál pro instalaci na určenou zeď zakupte v odborné prodejně. 

http://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: 

• Detské nástenné hodiny Koala  

• 1 batéria AA/Mignon 

• Tento návod na použitie 
 
3. Bezpečnostné pokyny 

• Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. 

• Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.  

• Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 

• Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu.  

• Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len 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 odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenia. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 
 

 
4. Uvedenie do prevádzky 

4.1.  Vloženie batérie 

Odstráňte z batérie bezpečnostnú fóliu a vložte ju do priečinka na batériu na zadnej strane hodín. Dbajte na správnu 
polaritu (symboly + a -). Hodiny sú pripravené na použitie. 

Upozornenie  

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

Poznámka 

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení 

Upozornenie - batérie 

• Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -). Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo 
vytečenia batérií alebo explózie.  

• Používajte výlučne akumulátory (alebo batérie), ktoré zodpovedajú uvedenému typu.  

• Pred vložením batérií vyčistite všetky kontakty.  

• Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelej osoby.  

• Na napájanie tohto výrobku nekombinujte staré a nové batérie, ani rôzne typy a značky batérií. 

• Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. (Výnimkou sú prístroje určené pre núdzové prípady). 

• Batérie neskratujte. 

• Batérie nenabíjajte. 

• Batérie nevhadzujte do ohňa. 

• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Batérie nikdy neotvárajte, zabráňte ich poškodeniu, prehltnutiu alebo uniknutiu do životného prostredia. Môžu 
obsahovať jedovaté ťažké kovy, škodlivé pre životné prostredie. 

• Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. 

• Vyhýbajte sa skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu 
(ako napr. vo veľkých výškach). 
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4.2. Výmena batérie 

Vybitú batériu vyberte a odstráňte podľa platných predpisov. Vložte novú batériu. Dbajte na správnu polaritu 
(symboly + a -). 
 
5. Montáž 

 
Hodiny môžete pripevniť na stenu pomocou otvoru na zadnej strane. 
 
6. Prevádzka 

• Po správnom vložení batérie hodiny automaticky začnú ísť. 

• Pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane nastavte správny čas. 

• Po zavesení na stenu sa drevené kyvadlo začne kývať zo strany na stranu. 
 

7. Údržba a starostlivosť 

Na čistenie tohto výrobku používajte jemne navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace 
prostriedky. Dbajte na to, aby do výrobku nevnikla voda. 
 
8. Vylúčenie záruky 

Firma Hama neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania 
výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov. 
 
9. Technické údaje 

 

Detské nástenné hodiny Koala 

Napájanie 
1,5 V 

1x batéria AA/Mignon 

 
10. Pokyny pre likvidáciu 

Ochrana životného prostredia 
Po implementácii Európskej smernice 2012/19/EU a 2006/66/EU do národnej legislatívy platí nasledovné: 
Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.  
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.  
 
 
Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

Upozornenie - montáž 

• Výrobok nikdy neinštalujte na miestach, pod ktorými by sa mohli nachádzať osoby. 

• Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete prístroj inštalovať, vhodná z hľadiska hmotnosti zariadenia. 
Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže v stene nenachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie 
ani iné vedenia. 

• Potrebný špeciálny montážny materiál pre inštaláciu na určenú stenu si zaobstarajte v špecializovanej predajni. 

http://www.hama.sk/

