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LIMITED WARRANTY
This Manufacturer's Warranty Covers: Material and manufacturing defects 
existing at the time of purchase. Warranty coverage commences only if the 
warranty certificate is dated and completed by an authorised Luminox retailer. 
Warranty exceptions are listed below.

Duration of Warranty Coverage: This limited warranty runs for a period of 
two (2) years from the original date of purchase.

This Manufacturer's Warranty Does Not Cover: (1) normal wear and tear  
(or aging), bezel, battery, AC/DC Adapter; (2) damage to your clock caused 
by tampering with, misuse or abuse; (3) damage to the clock case or  
movement caused by submersing it into water; (4)  defects or damage to  
your clock resulting from battery replacement, service or repairs performed  
by non-authorized Luminox Service or repair centers; (5) a clock obtained 
from an unauthorized Luminox dealer/retailer.



1. Erste Schritte
Die Stunden- und Minutenzeiger der Uhr sind schwer und müssen vor 
Erschütterungen geschützt werden, wenn die Uhr transportiert oder bewegt 
wird. Die Stunden- und Minutenzeiger sind in Schaumstabilisatoren eingepackt, 
die auf die Spitzen gesetzt vor Erschütterungen schützen sollen. Die 
Schaumstabilisatoren müssen entfernt werden, bevor die Batterien eingesetzt 
werden oder das Kabel in eine Steckdose gesteckt wird. Entfernen Sie den 
Schaumstoff vorsichtig, um die Zeiger nicht zu beschädigen. Der Lünettenring 
ist durch ein Bajonettsystem mit dem Gehäuse der Uhr verbunden. Um die 
Lünette zu entfernen, drehen Sie diese um 18° gegen den Uhrzeigersinn und 
heben Sie sie ab. Entfernen Sie Staub oder Fremdkörper vom Zifferblatt/
Flansch, bevor Sie die Lünette wieder anbringen. Stellen Sie sicher, dass die 
obere 12-Uhr-Markierung auf der Lünette genau über der  arabischen 
12-Uhr-Ziffer auf dem Zifferblatt liegt.
WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie bei jedem Transport der Uhr sicher, dass 
die Stunden- und Minutenzeiger wieder stabilisiert werden.

Die Uhr ist für den Gebrauch im Haus gedacht und eignet sich nicht für 
Draussen. Die Uhrzeiger verwenden zwei (2) AA Alkalibatterien, jedoch wird 
Wechselstrom benötigt, um die LED auf dem Zifferblatt zu beleuchten.

WANDUHR



3. Austausch der LED-Birnen
Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite, um die LED-Birnen freizulegen. 
Unter der Rückblende befindet sich ein Ersatzlichtbausatz, der die folgenden 
Ersatzbirnen enthält:
1) Grün (3 Stück)
2) Orange (1 Stück)
3) Violettes UV-Licht (3 Sets zu je 2 Birnen)

2. Batterien versus Strom
Die Uhrzeiger können eigenständig mit zwei (2) AA-Batterien betrieben 
werden. (Batterien werden nicht mitgeliefert). Öffnen Sie das Batteriefach auf 
der Rückseite und setzen Sie die Batterien wie angegeben ein.
Die LED-Beleuchtung benötigt Wechselstrom.
Stecken Sie den Stecker des AC/DC-Adapters in den Anschluss am 
Uhrengehäuse auf 6-Uhr-Position. Mit dem Einstecken des Stromadapters wird 
die Batteriezufuhr in die Uhrzeiger überbrückt und sowohl die Zeiger als auch 
die LED-Beleuchtung werden damit betrieben.
Auf der Rückseite gibt es einen Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten der 
LED-Beleuchtung.

LED-Fassung



A) Austausch der UV-LED-Birnen:
Es gibt 12 UV-LED-Birnen (6 Sätze à 2 Birnen) um die Aussenseite des 
Zifferblatts, die die Leuchtröhren auf dem Stunden- und Minutenzeiger 
beleuchten. Um die UV-Birnen auszutauschen, entfernen Sie Rückblende 
und Lünette. Jeder Satz mit 2 Birnen ist in einer Plastikhalterung befestigt, 
die sich nach oben schieben lässt (siehe untere Abbildung). Entfernen Sie die 
2 Birnen aus der Plastikhalterung und stecken Sie die Verbindungskabel mit 
zum Anschluss auf der Platine aus. Setzen Sie einen neuen Satz ein und  
stellen Sie sicher, dass die Kabel durch die richtigen Löcher gehen, indem 
Sie sich nach den anderen Sätzen/Fassungen richten. Stecken Sie das Kabel 
zurück in den Anschluss auf der Platine. 

B) Austausch der grünen oder orangefarbenen LED-Birnen: 
Jede LED-Birne ist mit einer Platine verbunden, die mit einer Schraube am 
Uhrgehäuse befestigt ist. Um diese Birnen auszutauschen, öffnen Sie die 
Rückblende, entfernen Sie die Platine/LED-Birne, indem Sie die 
Verbindungskabel abschrauben und ausstecken, und ersetzen Sie sie durch 
eine Ersatzbirne in umgekehrter Reihenfolge.



Tagsüber wird die Uhr mit 
AA-Batterien betrieben.

Verwenden Sie den AC/DC-Adapter 
für optimale Nachtsicht.

Ansicht bei Tag Ansicht bei Nacht



EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
Diese Herstellergarantie deckt ab: Material- und Herstellungsschäden, die zum 
Zeitpunkt des Kaufs bereits bestehen. Die Gewährleistung gilt nur, wenn das 
Garantiezertifikat von einem autorisierten Luminox-Händler mit Datum versehen 
und ausgefüllt wurde. Die Ausnahmen für diese Gewährleistung werden nachste-
hend aufgezählt.
Dauer der Gewährleistung: Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt für einen 
Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum.
Diese Herstellergarantie deckt nicht ab: (1) Normale Gebrauchserscheinungen (oder 
Abnutzung), Lünette, Batterien, AC/DC-Adapter; (2) Schäden an der Uhr, die durch 
Manipulation, unsachgemässe oder falsche Verwendung entstehen; (3) Schäden am 
Uhrengehäuse oder Bewegungen, die durch Eintauchen in Wasser entstanden sind; 
(4) Defekte oder Schäden an Ihrer Uhr, die durch Batterieaustausch, Wartungen 
oder Reparaturen verursacht wurden, die nicht durch autorisierte Luminox-
Wartungsdienste oder Reparaturzentren durchgeführt wurden; (5) Uhren, die von 
einem nicht autorisierten Luminox-Händler erworben wurden.

Was unternehmen wir, um die Probleme zu beheben? Wenn sich Ihre Uhr als 
defekt erweist, werden wir diese (nach unserem eigenen Ermessen) entweder 
reparieren oder ersetzen.

Eingeschränkte Dauer der impliziten Gewährleistungen; 
Eingrenzung der Massnahmen:
DIE DAUER ALLER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIESE 
UHR, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF DIE IMPLIZITEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST BEGRENZT AUF DIE DAUER DER HIER 
GENANNTEN BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG. DER HERSTELLER 
HAFTET IN KEINEM FALL FÜR FOLGESCHÄDEN ODER BEILÄUFIGE 
SCHÄDEN. Einige Staaten verbieten Begrenzungen der Dauer einer impli-
ziten Gewährleistung, es kann also sein, dass Sie von den obengenannten 
Beschränkungen oder Ausschlüssen nicht betroffen sind.



1. Inicializar 
Las manecillas de las horas y los minutos del reloj son pesadas y necesitan 
protección contra los choques cada vez que el reloj sea transportado o  
desplazado. Las manecillas de las horas y los minutos están envasadas con 
estabilizadores de espuma unidas a las puntas para absorber los golpes. Los 
estabilizadores de espuma se deben quitar antes de insertar las pilas o conec-
tar el cable a una toma de corriente. Retire la espuma con cuidado para  
evitar daños en las manos. El anillo del bisel está fijado al cuerpo principal del 
reloj por un sistema de tipo bayoneta. Para retirar el bisel, hay que girarlo  
18° hacia la izquierda y sacarlo. Limpie el polvo o partículas extrañas de la 
esfera/brida antes de montar el bisel. Asegúrese de que el punto redondo 
superior 12H del bisel se alinea con el número 12H árabe en la esfera. 

NOTA IMPORTANTE: siempre que se transporte el reloj, asegúrese de que 
la hora y los minutos se vuelven a estabilizar. 

El reloj es para el uso en el interior y no es adecuado para exteriores. Las 
manecillas del reloj usan dos (2) pilas alcalinas AA, pero la alimentación de CA 
es necesaria para iluminar las luces LED en la esfera. 

RELOJ DE PARED



3. Sustituir la iluminación LED 
Quite los tornillos de la tapa posterior para dejar al descubierto las bombillas 
LED. Bajo la cubierta posterior hay un kit de montaje de la bombilla de 
repuesto que contiene las siguientes bombillas de reemplazo: 
1) Verde (3 piezas) 
2) Naranja (1 pieza) 
3) Luz UV de color violeta (3 sets de 2 bombillas cada set) 

2. Pilas vs corriente
Las manecillas del reloj se pueden ejecutar de forma independiente con dos 
pilas (2) de tamaño AA. (las pilas no se suministran). Abra la tapa de las pilas 
en la parte posterior e introduzca las pilas de acuerdo con las instrucciones. 
La iluminación LED requiere de alimentación de CA. 
Inserte el enchufe del adaptador de CA a CC a la toma de la caja del reloj 
en la ubicación 6H. Al conectar el adaptador de alimentación se anula la 
fuente de alimentación de la batería a las manecillas del reloj y se alimentan 
tanto las manecillas del reloj como las luces LED. Hay un interruptor deslizante 
en la parte posterior para cambiar las luces LED de encendido a apagado. 

Soporte LED



A) Sustituir las bombillas LED UV: 
Hay 12 bombillas LED UV (6 sets de 2 bombillas) alrededor del exterior de 
la esfera que iluminan los  tubo incandescentes en las manecillas de la hora 
y los minutos. 
Sustituir las bombillas UV, retire la tapa posterior y el bisel. Cada set de 2 
bombillas está fijado a un accesorio de plástico que se desliza hacia arriba 
(véase la ilustración siguiente). Retire las 2 bombillas del accesorio de plásti-
co y desenchufe los cables de conexión a la toma de la placa de circuito 
impreso. Reemplace con un nuevo set asegurándose que los cables pasan 
a través de los orificios correctos fijándose en los otros sets/accesorios. 
Conecte el cable a la toma en la placa de circuito impreso. 
 

B) Para sustituir las bombillas LED verde o naranja:  
Cada bombilla LED está conectada a una placa de circuito impreso que se 
adjunta a la caja de reloj por un tornillo. Para sustituir estas bombillas, abra 
la cubierta posterior, retire la placa de circuito impreso/bombilla LED desa-
tornillando y desconectar los cables de conexión, y reemplácela por una 
bombilla de repuesto en el orden inverso. 



Hacer funcionar el reloj durante el 
día use las pilas de tamaño AA

Para una visión nocturna completa 
use el adaptador CA/CC

Visibilidad diurna Visibilidad nocturna



GARANTÍA LIMITADA 
Esta garantía de fabricante cubre: defectos existentes de material y fabricación en 
el momento de la compra. La cobertura de la garantía comienza solo si el certifi-
cado de garantía tiene fecha y está completado por un distribuidor autorizado de 
Luminox. Las excepciones para la garantía son enumeradas a continuación. 
Duración de la Cobertura de Garantía: esta garantía limitada se extiende por un 
período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra. 
Esta garantía de fabricante no cubre: (1) el desgaste normal (o envejecimiento), 
bisel, batería, adaptador CA/CC; (2) daños a su reloj causada por la manipula-
ción, uso indebido o abuso; (3) daños a la caja del reloj o de movimiento causados 
por sumersión en el agua; (4) defectos o daños a su reloj resultantes de la susti-
tución de la batería, servicios o reparaciones realizadas por centros de servicio o 
reparación no autorizados por Luminox; (5) un reloj obtenido de un distribuidor/
minorista no autorizado por Luminox.

Qué Haremos para Corregir los Problemas: si su reloj ha demostrado ser 
defectuoso, (a opción nuestra), lo repararemos o lo reemplazaremos.

Limitación de la Duración de Garantías Implícitas; 
Limitación de Recursos: 
LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA EN ESTE RELOJ, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITADO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE 
LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA EN ESTE 
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE 
POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES. Algunos estados no  
permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que 
las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse para su caso.























 

 
 

 

الضمان المحدود

يغطي ضمان الجهة الصانعة: عيوب الخامات والتصنيع الموجودة وقت الشراء. وتسري 

مظلة الضمان فقط إذا كانت شهادة الضمان مؤرخة وتم استكمالها بمعرفة بائع معتمد من 

Luminox. وقد تم ذكر استثناءات الضمان أدناه.

 من تاريخ 

ً

مدة مظلة الضمان: يستمر هذا الضمان المحدود لمدة عامين (2) بدءا

الشراء األصلي.

ال يغطي ضمان الجهة الصانعة: (1) التآكل واالستهالك الطبيعيين (أو التقادم) لإلطار 

الدوار، البطارية، مهايئ التيار المتردد AC/التيار المستمر DC،  (2) األضرار التي 

تتعرض لها الساعة نتيجة للعبث بها أو سوء االستخدام أو االستعمال غير الصحيح، 

(3) األضرار التي يتعرض لها جسم الساعة أو آلية الحركة نتيجة الغمر في المياه، 

(4) األضرار واألعطال التي تتعرض لها الساعة نتيجة لعملية تغيير البطارية أو إجراء 

 ، Luminox الخدمة والتصليحات بمعرفة مركز خدمة أو مراكز إصالح غير معتمدة من

.Luminox (5) شراء الساعة من وكيل/تاجر غير معتمد من

ما هو اإلجراء الذي سنقوم به للتغلب على المشكالت: في حالة التأكد من تعطل ساعتك، سنقوم 

ا لتقديرنا) بإصالحها أو استبدالها.

ً

(وفق

تقييد مدة الضمانات الضمنية،

تقييد اإلصالحات

فترة أي ضمان ضمني خاص بهذه الساعة، يشمل على سبيل المثال ال الحصر الضمانات 

الضمنية المتعلقة بالمالءمة لألغراض التجارية أو المالءمة ألي غرض معين، وهو مقيد بفترة 

الضمان المحدود المذكورة في هذا الكتيب. وال تتحمل الجهة الصانعة بأي حال من األحوال أية 

مسؤولية عن األضرار الالحقة أو العارضة. وال تسمح بعض الدول بالقيود الخاصة بفترة 

الضمان الضمني، ولذلك فقد ال تنطبق عليك القيود واالستثناءات المذكورة أعاله.  
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الرؤية النهارية

لتشغيل الساعة خالل ساعات النهار، استخدم 
.AA بطاريات مقاس

الرؤية الليلية

لتوفير رؤية كاملة خالل ساعات الليل، استخدم مهايئ 
.DC التيار المستمر/AC التيار المتردد

الرؤية النهارية

لتشغيل الساعة خالل ساعات النهار، استخدم 
.AA بطاريات مقاس

الرؤية الليلية

لتوفير رؤية كاملة خالل ساعات الليل، استخدم مهايئ 
.DC التيار المستمر/AC التيار المتردد



A) تغيير لمبات الدايود LED باألشعة فوق البنفسجية
يوجد 12 لمبة دايود LED باألشعة فوق البنفسجية (6 أطقم، كل طقم يشتمل على لمبتين) على محيط 

المينا من الخارج، والتي تقوم بإضاءة األنابيب المتوهجة على عقربي الساعات والدقائق. لتغيير 
لمبات الدايود LED باألشعة فوق البنفسجية، اخلع الغطاء الخلفي وكذلك اإلطار الدوار. وقد تم تثبيت 

كل طقم مكون من لمبتين في تثبيتة بالستيكية يمكن تحريكها ألعلى (انظر الصورة أدناه). اخلع 
اللمبتين من التثبيتة البالستيكية وانزع أسالك التوصيل الموصلة بالمقبس الموجود بلوحة الدارات 

المطبوعة. قم بالتغيير باستخدام طقم لمبات جديدة مع التأكد من مرور األسالك عبر الفتحات 
الصحيحة بالرجوع إلى األطقم/التثبيتات األخرى. قم بإعادة توصيل السلك في المقبس الموجود بلوحة 

الدارات المطبوعة.

B) تغيير لمبات الدايود LED الخضراء والبرتقالية
جميع لمبات الدايود LED موصلة بلوحة الدارات المطبوعة المثبتة بجسم الساعة بواسطة برغي. لتغيير

هذه اللمبات افتح الغطاء الخلفي واخلع لوحة الدارات المطبوعة/لمبة الدايود LED عن طريق فك 
البراغي ونزع أسالك التوصيل ثم تغيير اللمبات باللمبات البديلة بترتيب عكسي للخطوات.

A) تغيير لمبات الدايود LED باألشعة فوق البنفسجية
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2. البطاريات مقابل التيار

يمكن تشغيل عقارب الساعة بشكل مستقل باستخدام بطاريتين (2) مقاس AA. (البطاريات غير 
موردة). افتح غطاء مبيت البطاريات بظهر الساعة وأدخل البطاريتين وفًقا لالتجاه المحدد.

.AC إلى تيار متردد LED ومن جهة أخرى تحتاج إضاءة لمبات الدايود
أدخل وصلة التيار المتردد AC في مهايئ التيار المستمر DC ثم في المقبس الموجود بجسم 

الساعة عند موضع الساعة 6. الجدير بالذكر أن توصيل مهايئ التيار يعمل على تجاوز اإلمداد 
بالتيار الخاص بالبطارية والمتجه إلى الساعة ومن ثم توجيه التيار إلى عقارب الساعة ولمبات 

.LED مًعا. كما يوجد مفتاح متحرك بظهر الساعة إلضاءة وإطفاء لمبات الدايود LED الدايود

LED 3. تغيير لمبات الدايود

.LED اخلع البراغي الموجودة بالغطاء الخلفي إلظهار لمبات الدايود
يوجد أسفل الغطاء الخلفي طقم لمبات بديل يشتمل على اللمبات البديلة التالية:

1) لمبات خضراء (ثالث لمبات)
2) لمبات برتقالية (لمبة واحدة)

3) لمبات بأشعة فوق بنفسجية بلون بنفسجي (3 أطقم، كل طقم يحتوي على لمبتين)

 LED حامل لمبات الدايود
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ساعة الحائط

هذه الساعة مخصصة لالستعمال الداخلي وليست مناسبة لالستعمال في األماكن المكشوفة. 
وتستخدم عقارب الساعة بطاريتين قلويتين (2) مقاس AA، إال أنه يلزم توفير تيار 

متردد AC إلضاءة لمبات الدايود LED المتواجدة على المينا.

1. التهيئة
يعتبر عقربي الساعات والدقائق ثقيلين ومن ثم يحتاجان إلى الحماية من الصدمات أثناء نقل الساعة 

أو تحريكها من مكانها. الجدير بالذكر أنه تم تزويد عقربي الساعات والدقائق بمثبتات إسفنجية 
موضوعة عند األطراف لغرض امتصاص الصدمات. ويتعين خلع المثبتات اإلسفنجية قبل وضع 
البطاريات أو توصيل السلك بأي من المقابس الكهربائية. احرص على إزالة اإلسفنج بعناية كي ال 

تتعرض العقارب للضرر. وقد تم تثبيت حلقة اإلطار الدوار بالجسم الرئيسي للساعة من خالل نظام 
مسماري. ولخلع اإلطار الدوار، أدره بزاوية 18 درجة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ثم اخلعه 
برفعه ألعلى. احرص على إزالة أية أتربة أو جسيمات خارجية من المينا/الحواف قبل إعادة تركيب 

اإلطار الدوار. وتأكد أن النقطة المستديرة العلوية عند الساعة 12 باإلطار الدوار محاذية للرقم 
العربي 12 ساعة بالمينا.

مالحظة مهمة: عند نقل الساعة، تأكد من إعادة تثبيت عقربي الساعات والدقائق. 
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