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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  485813 

Minutnik TFA, 38.2027, srebrny, (DxSxW) 

21 x 90 x 70 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 2 z 4 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

 

1. Przed pierwszym użyciem 

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Informacje w niej zawarte pomogą 

zapoznać się z urządzeniem, dowiedzieć się na temat działania wszystkich jego funkcji i elementów, 

aby dowiedzieć się ważnych szczegółów na temat pierwszego użycia , obsługi i uzyskania pomocy w 

czasie awarii. 

- Przestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i 

utraty podstawowych praw wynikającej z  nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 

- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku 

nieprzestrzegania tych instrukcji. Również, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędne 

odczyty oraz wszelkie konsekwencje z nich wynikające. 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady bezpieczeństwa 

- Należy zachować tą instrukcję do użycia w przyszłości 

2. Zakres funkcji i wszystkie korzyści wynikające z zakupu nowego urządzenia 

- Funkcja stopera i minutnika z funkcjami przycisków dotykowych 

- Wyświetlacz minut i sekund  

- Z sygnałem alarmu 

- do 99 min oraz 59 sekund 

- Z magnesem lub podstawką (rozkładaną) 

3. Dla Twojego bezpieczeństwa 

- produkt ten  jest przeznaczony wyłącznie do dziedziny zastosowania opisanego powyżej. Powinien 

być stosowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. 

- nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione 

- Produkt nie może być wykorzystywany do celów medycznych lub do informacji publicznej, ale jest 

przeznaczony tylko do użytku domowego. 

 Uwaga – ryzyko zranienia! 
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- zachowaj to urządzenie oraz baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci 

- baterie nie mogą być wrzucane do ognia, demontowane lub ładowane ponownie. Istnieje 

niebezpieczeństwo wybuchu! 

- baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny zostać zmienione na nowe tak 

szybko jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii. 

- Nigdy nie należy używać połączenia starych-wyładowanych baterii oraz nowych baterii, jak również 

baterii różnych typów. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy stosować odpowiednie 

rękawice ochronne oraz okulary – odporne na substancje chemiczne. 

 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu 

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów. 

- Należy chronić urządzenie przed wilgocią. 

4. Działanie 

- Złóż podstawkę i przesuń pokrywę komory baterii w dół (zobacz oznaczenia). 

- Rozłóż podstawkę i włóż dwie nowe baterie (2 x 1,5V AAA). Upewnij się o zachowaniu prawidłowej 

polaryzacji. 

- Złóż podstawkę i załóż ponownie pokrywę komory baterii 

- 00 (M) oraz 00 (S) pojawią się na wyświetlaczu 

- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia 

4.1 Minutnik  

- Naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty (max. 99 minut) 

- Naciśnij przycisk SEC aby ustawić sekundy (max. 59 sekund) 

- Krótki sygnał dźwiękowy będzie słyszalny po naciśnięciu każdego przycisku 

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIN lub SEC w trybie ustawień w celu szybszego ustawienia wartości. 

- Naciśnij przycisk START/STOP 

- Symbol M oraz S zacznie migać, a proces odliczania się włączy 

- Za pomocą przycisku START/STOP możesz zatrzymać i zrestartować odliczanie. 

- Gdy odliczanie dobiegnie końca, wyświetlacz zacznie migać i włączy się dźwięk alarmu (maksymalnie 

60 sekund) 

- Naciśnij przycisk START/STOP aby zatrzymać alarm 

- Minutnik zapamięta automatycznie ostatnio wybrany czas 

- Za pomocą przycisku START/STOP możesz ponownie włączyć odliczanie 

- Naciśnij przycisk MIN oraz SEC w tym samym czasie aby zresetować minutnik. 

4.2 Stoper  

- Naciśnij przycisk START/STOP 

- Symbol M oraz S zacznie migać a stoper zostanie włączony 

- Za pomocą przycisków START/STOP możesz zatrzymać i zrestartować odliczanie 

- Naciśnij przycisk MIN oraz SEC w tym samym czasie aby zresetować stoper. 

4.3 Mocowanie 
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- Użyj magnesu do mocowania lub rozwiń podstawkę w celu ustawienia urządzenia na płaskiej 

powierzchni.  

5. Czyszczenie i konserwacja 

-Do czyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować 

rozpuszczalników ani środków do szorowania. 

- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu. 

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu 

5.1 Wymiana baterii  

- Wymień baterie na nowe gdy wyświetlacz stanie się słaby lub dźwięk alarmu zmniejszy się 

- Upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji 

6. Rozwiązywanie problemów 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Brak wyświetlenia symboli na wyświetlaczu > Upewnij się że jest zachowana prawidłowa 
polaryzacja baterii 
> Wymień baterie na nowe  

Nieprawidłowe symbol na wyświetlaczu > Wymień baterie na nowe 

Jeśli urządzenie dalej nie działa mimo tych porad skontaktuj się z dostawcą u którego zostało 

zakupione. 

7. Specyfikacja techniczna 

Minuty…………………………………………………………………………………………………………………………………….do 99 m  

Sekundy……………………………………….……………………………………………………………..………………………….do 59 s 

Wymiary obudowy………………………………...…………………………………………………….……………..60 x 21 x 70 m 

Waga……….……………………………………………………………………………………………………….60 g (tylko urządzenie) 


