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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  000672498         

Minutnik TFA 38-2022-01, stoper, czarny 
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Jak używać 

- Otwórz komorę baterii za pomocą  monety (> OPEN – otwarte). Usuń taśmę izolacyjną 

- Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza 

- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy 

Funkcja minutnika 

- Naciśnij Przycisk MIN (maksymalnie 99 min) oraz przycisk SEC (maksymalnie 59 sekund) aby ustawić 

żądany czas 

- Jeśli przytrzymasz przyciski uzyskasz możliwość szybszego ustawiania 

- Użyj przycisków START/STOP aby rozpocząć lub zatrzymać 

- Gdy minutnik dojdzie do 00:00 rozlegnie się alarm (maksymalnie 60 sekund). Aby wyłączyć alarm 

naciśnij przycisk START/STOP 

- minutnik zapamięta automatycznie ostatni wybrany czas 

Funkcja stopera 

- Naciśnij jednocześnie przyciski MIN oraz SEC aby zresetować minutnik 

- Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć odliczanie  

- Użyj ponownie przycisków START/STOP aby zatrzymać odliczanie i zrestartować czas. 

Wymiana baterii  

- Jeśli urządzenie nie działa poprawnie wymień baterie na nowe 

- Włóż baterie typu LR 44 zachowując prawidłową polaryzację 

Uwaga: 

Nie należy wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i wyładowanych baterii do odpadów w 

gospodarstwie domowym. Aby chronić środowisko należy oddać je do sklepu lub do specjalnych 

miejsc utylizacji baterii zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi. 

Konserwacja 

- Należy przechowywać urządzenie w suchym miejscu  

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wibracji i wstrząsów  

- Urządzenie należy czyścić miękką wilgotną ściereczką. Nie należy używać rozpuszczalników ani 

środków czyszczących. 
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Używanie zgodnie z przeznaczeniem, wyłączenie gwarancji, informacje o bezpieczeństwie 

- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci 

- Produkt nie może być stosowany do celów medycznych ani informacji publicznej, jest przeznaczony 

wyłącznie do użytku domowego. 

- Niewłaściwe użycie produktu lub nieautoryzowane otwarcie obudowy będzie oznaczać utratę 

gwarancji. 

 

    

 

 

 


