Nástěnné hodiny řízené
rádiovým signálem

Návod k použití a záruka
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69422FV05XIII01GSCE

Vážení zákazníci,
tyto nové nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem svým
zřetelným a dobře čitelným ciferníkem poskytují pohled
na to nejdůležitější: přesný čas. Tyto nové nástěnné hodiny
řízené rádiovým signálem jsou totiž absolutně přesné,
protože jsou denně nastavovány rádiovým signálem na čas
nejpřesnějšího vysílače na světě.
Přejeme Vám s nimi příjemně strávené chvíle.

Váš tým Tchibo

Princip funkce hodin řízených
rádiovým signálem
Přesný čas je vysílán úředním německým vysílačem DCF77.
Vysílač se nachází v Mainflingenu v blízkosti Frankfurtu nad
Mohanem. Vysílá na vlnové délce 77,5 kHz v okruhu přibližně
1 500 km.
Hodiny přijímají časový signál svou vestavěnou anténou a
automaticky se podle něj nastavují. Po nastavení jsou dále
řízeny quartzovým strojkem. Přijímací systém hodin se každý
den zapne a porovná vysílaný časový signál se zobrazeným
časem.
Pokud hodiny občas nemohou přijmout signály vysílače,
nepředstavuje to žádný problém, protože zabudovaná destička
hodin zajišťuje zobrazení správného času.
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Bezpečnostní pokyny
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento
návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.
Účel použití
Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem jsou určeny
k zobrazování času. Jsou koncipovány pro použití v soukromých domácnostech a nejsou vhodné pro komerční účely.
NEBEZPEČÍ pro děti
•

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých
dětí. Pokud došlo ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.

•

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poraněním
•

Pokud některá z baterií vyteče, vyvarujte se kontaktu jejího
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa
ihned omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem
•

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani
zkratovat.
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POZOR na věcné škody
•

Hodiny nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku,
přímému slunečnímu záření, prachu ani nárazům.

•

Chraňte baterii před nadměrným teplem. Baterii vyjměte
z výrobku, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší
dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by
mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

•

V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty
baterie a kontakty přístroje. Nebezpečí přehřátí!

•

Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).

•

Před montáží na zeď se informujte ve specializovaném
obchodě o montážním materiálu vhodném pro Vaši zeď.
Přesvědčte se, že se na místě vrtání nenachází žádné
trubky nebo kabely!

•

K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo leptavé
prostředky ani tvrdé kartáče apod.
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Uvedení do provozu
Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem jsou napájeny
jednou 1,5V baterií typu LR6. Tato baterie je součástí balení.
m Vložte baterii podle obrázku
v přihrádce na baterii. Dbejte
na správnou polaritu (+/–).
Vložením baterie začnou hodiny
s procesem automatického nastavování hodin.
Ručičky se začnou otáčet a
zůstanou stát na 12 hodinách.
Hodiny spustí příjem rádiového
signálu.
Jakmile je přijímán dostatečně silný signál vysílače, hodiny
se automaticky nastaví na přesný čas.
Pokud je příjem nerušený, trvá celkový proces nastavování
přibližně 2 až 5 minut (maximálně 26 minut).
Pokud nebyl rádiový signál přijat, hodiny se později znovu
pokusí o přijetí signálu vysílače.
Čas není možné nastavit manuálně.
Přečtěte si k tomuto tématu také kapitolu „Pokyny k umístění
a k možným zdrojům rušení“.
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Pokyny k používání
•

Přijímací systém hodin se vícekrát za den zapíná a porovnává vysílaný časový signál se zobrazeným časem.

•

Případné opravy času a přechod z letního času na zimní
a obráceně probíhají plně automaticky.

•

Nástěnné hodiny řízené rádiovým signálem mají na zadní
straně závěsné očko, na které je můžete za pomoci dodaného montážního materiálu pověsit na zeď.

•

Není možné nastavit čas manuálně. Přinejmenším při vkládání baterie je proto třeba umístit hodiny na takové místo,
na kterém bude dobrý přijem signálu.

•

V případě potřeby utřete prach z hodin měkkým hadříkem.

Pokyny k výměně baterie
•

Pokud je očividně zobrazován nesprávný čas nebo se zastaví ručičky, je baterie vybitá a musí se vyměnit.

•

Při výměně baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).

•

Po vložení baterie se nástěnné hodiny řízené rádiovým
signálem okamžitě zase přepnou na příjem (viz „Uvedení
do provozu“).
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Pokyny k umístění a možným zdrojům rušení
•

Doporučujeme hodiny pověsit do blízkosti okna.

•

Hodiny pověste do vzdálenosti minimálně dvou metrů
od zdrojů rušení, jako jsou např. televizory, počítače atd.

•

Hodiny nezavěšujte na kovové desky ani do jejich blízkosti.

•

Místa jako letiště, sklepy nebo výškové budovy nejsou pro
příjem signálu optimální.

•

V pohybujících se vozidlech (autech nebo vlacích) není
možný nerušený příjem.

•

Může docházet k občasnému vypínání vysílače.

•

Za bouřky může dojít k rušení.
Ke spuštění manuálního přijmu signálu vyjměte baterii,
chvíli počkejte, a pak baterii znovu vložte.
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Technické parametry
Model:

291 792

Baterie:

1x LR6 (AA) / 1,5 V

Integrovaný rádiový přijímač:

DCF77 na 77,5 kHz

Anténa:

interní feritová anténa

Dosah vysílače:

přibližně 1 500 km kolem
Frankfurtu nad Mohanem

Doba potřebná k nastavení
při nerušeném příjmu:

asi 2 až 5 minut
(max. 26 minut)

Zimní/letní čas:

automatické nastavení

Okolní teplota:

+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
na jeho technické a vzhledové změny.
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Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení,
jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze
zákona povinni likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých
bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní
nebo městské správy.
Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat na sběrném místě obecní nebo městské
správy nebo ve specializovaném obchodě, ve kterém
se prodávají baterie.
Pb
Cd
Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny
obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť
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Záruka
Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.
Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy
a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.
Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré
materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí
záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné
z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo.
Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený
servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě
zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.
Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím
do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně
odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou
manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani
na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném
telefonním čísle.
Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést
na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.
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Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru
Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je
zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo
na adresu servisního centra.
Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat
příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu,
zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo.
Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA
844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota
8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 291 792
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Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky: (prosím zaškrtněte)
Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů,
pokud převyšují částku 250 Kč.

Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej
společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 291 792

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

