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TFA Kvarc analóg falióra

®

Használati útmutató

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.
1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket
• olvassa el a használati útmutatót. Így megismerheti a készüléket, összes funkcióját és
alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és
kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.
• A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását,
továbbá azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a helytelen használat miatt
elvesztheti. A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért nem vállalunk felelősséget.
• Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
• Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.
2. A szállítás tartalma
• Falióra
• Használati útmutató
3.
•
•
•
•

Az új készüléke alkalmazási területe, és előnyei egy pillantásra
Nagy és jól leolvasható számlap
Lapos ház
Másodpercmutató
Alkalmas irodában, nappaliban, a bejárati vagy a vendégfogadó helyiségben, vagy akár
egyszerűen ajándékként.

4. Az Ön biztonsága érdekében:
• A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja más módon
a készüléket, mint ahogyan ezt jelen útmutató leírja.
• A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.
• A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság informálására,
kizárólag privát használatra készült.

®

Vigyázat
Sérülés
veszélyek:
!

• Tárolja a készüléket és az elemeket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
• Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltse fel.
Robbanásveszély áll fenn!
• Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kifolyásának a
megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet.
• Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és
védőszemüveget!

Kat.sz. 60.3017
Ha a készüléke a fenti intézkedések ellenére sem működik, forduljon ahhoz a
kereskedőhöz, akinél a terméket vette.
9. Eltávolítás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkotórészek felhasználásával készült, amelyek
újra feldolgozhatók, majd újra hasznosíthatók.
Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
A környezetbarát eltávolítás érdekében végfelhasználóként törvényileg
kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a
kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.
A mértékadó nehézfémek jelölései a következők Cd=kadmium,
Hg=higany, Pb=ólom
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Fontos tudnivalók a termék biztonságáról!
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
• Óvja a nedvességtől a készüléket.
5. Kezelés
• Tegye be az elemet (1 db ceruzaelemet) az elemtartóba, ügyelve a megjelölt +/pólusra az ábra szerint. A készülék most üzemkész.

A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó
EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani.
A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A felhasználó
köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az
elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

6. Az óraidő beállítása.
• A készülék hátoldalán lévő gombbal állítsa be az aktuális óraidőt.
7. Ápolás és karbantartás
• A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon
súrolószert vagy oldószert.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
• Tárolja a készüléket mindig egy megfelelő száraz
helyen.
8. Hibaelhárítás
Probléma

10. Műszaki adatok
Tápellátás:

Elem 1 db1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele)

a kijelzés nem korrekt  Cseréljenelmet.
A ház méretei: Ø 280 x 40 mm

A hiba elhárítása

A mutatók nem mozognak  Tegye be az
elemet hey
lep
soa
lritása.l
 CseréljenelmetHa

Súly:

346,1 g

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877
Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni.
A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatás idején érvényes állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatóki. www.tfa-dostmann.de
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