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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000672482    

Zegar ścienny kwarcowy TFA 60-3013, 30 x 

30 cm, kwarcowy 
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Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA 

1. Przed użyciem 

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 

- Postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi zapobiegnie uszkodzeniu zegara i utracie praw 

gwarancyjnych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady w zakresie bezpieczeństwa 

- Należy zachować tą instrukcję na przyszłość. 

2. Zawartość dostawy  

- Zegar ścienny 

- Bateria 1x1,5 AA 

- Instrukcja obsługi  

3. Działanie i wszystkie korzyści w skrócie z nowego urządzenia 

- Duża tarcza 

- Z 2 wskazówką 

- Metalowa obudowa 

- Obudowa wykonana ze szkła 

- Idealny do domu, biura, poczekalni lub jako prezent 
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4. Dla Twojego bezpieczeństwa 

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zakresu opisanego powyżej. Powinien być stosowany tylko 

w sposób opisany w niniejszej instrukcji 

- Nieautoryzowane naprawy i modyfikacje produktu są zabronione 

- Produkt nie może być używany do celów medycznych, lub informacji publicznej jest przeznaczony 

tylko do użytku domowego. 

Uwaga – ryzyko obrażeń 

- Trzymaj urządzenie i baterie z dala od dzieci 

- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, doprowadzić do zwarcia, demontować lub ładować ponownie. 

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu 

- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie należy wymienić jak najszybciej aby 

uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez nieszczelne baterie. Wyjmij baterie jeśli nie korzystasz z 

urządzenia przez dłuższy czas. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy założyć specjalne 

rękawice ochronne i okulary odporne na substancje chemiczne. 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu 

- Nie narażaj urządzenia na wpływ ekstremalnych temperatur, wibracji czy wstrząsów 

- Czyść urządzenie za pomocą miękkiej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani środków 

czyszczących. Chroń urządzenie przed wilgocią. 

5. Działanie  

- Włóż dołączoną baterię (1x1,5AA) wg poprawnej polaryzacji tak jak na oznaczeniach. Urządzenie 

jest teraz gotowe do użycia 

- Ustaw aktualny czas za pomocą pokrętła ustawień w tylnej części zegara 

6. Rozwiązywanie problemów 

 

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Wskazówki zegara się nie poruszają > Upewnij się że polaryzacja baterii jest 
poprawna 
> Wymień baterie 

Błędne wyświetlenie  > Wymień baterie  

  

7. Specyfikacja 

Zużycie energii: 1 x bateria AA 1,5 V 

Wymiary obudowy: 300 x 300 mm 

Waga: 1149,5 g (. Łącznie z baterią) 


