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Vážení zákazníci,
Váš nový budík ve sportovním designu je
díky plynulé sekundové ručičce velmi tichý.
Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho
sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo
www.tchibo.cz/navody

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.
Účel použití
• Tento výrobek je určen k používání v suchých
vnitřních prostorách.
• Výrobek je určen k soukromému použití
a není vhodný ke komerčním účelům.
• Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
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NEBEZPEČÍ pro děti
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
• Baterie mohou být v případě spolknutí životu
nebezpečné.
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může
to vést během pouhých 2 hodin k těžkému
poleptání vnitřních orgánů a ke smrti.
Uchovávejte proto nové i vybité baterie a
výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření,
že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se
baterie nějakým jiným způsobem dostala do
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
• Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte
kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou
a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
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• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
POZOR na lehká poranění a věcné škody
• Chraňte baterie 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.
• Kontakty baterie a přístroje před vložením
baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
• Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/–).
• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé
prostředky, tvrdé kartáče apod.
• Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem,
vlhkostí, přímým slunečním zářením a
extrémními teplotami.
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Přehled (rozsah dodávky)
přední strana
sekundová ručička

minutová ručička

hodinová ručička

ukazatel
času buzení

zadní strana
kolečko
k nastavení času

kryt
přihrádky na baterie

kolečko
k nastavení
času buzení

vypínač
funkce buzení
ON/OFF
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Uvedení do provozu / Vložení baterie
1. Otevřete přihrádku na baterii.
2. textilní pásek
Vložte baterii do
přihrádky tak, jak
vidíte na obrázku.
Při vkládání baterie
dbejte na správnou
polaritu (+/–).
3. Přihrádku na baterii opět zavřete.
4. Kolečkem k nastavení času
nastavte
správný čas.

Funkce buzení
Nastavení času buzení
m Kolečkem k nastavení doby buzení
nastavte dobu buzení.
Zapnutí a vypnutí funkce buzení
m K zapnutí funkce buzení posuňte vypínač
alarmu na ON.
V nastavený čas buzení se začne ozývat
signál buzení.
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m K vypnutí signálu i funkce buzení posuňte
vypínač na OFF.

Technické parametry
Model:
350 948
Baterie:
1x LR6 (AA) / 1,5 V
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.

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.
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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 ve sběrně
určené obecní nebo městskou správou
nebo ve specializované prodejně,
ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 350 948
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