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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  1525034 

Elektroniczny Timer i stoper TFA, 

38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm 
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Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 

1. Przed pierwszym użyciem 

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi  

- Przestrzeganie i dostosowanie się do instrukcji uniemożliwi uszkodzenie urządzenia i utratę 

podstawowych praw wynikających z wad spowodowanych niewłaściwym przestrzeganiem instrukcji 

obsługi. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności  za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi  

- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! 

- Należy zachować tą instrukcję na przyszłość do ponownego wykorzystania. 

2. Zakres wszystkich funkcji i korzyści wynikające z nowego urządzenia – w skrócie 

- Funkcja stopera i czasomierza 

- Z alarmem 

- Pomiar do 99 minut i 59 sekund 

- Z magnesem i zatrzaskiem do mocowania, umieszczenia na stole (za pomocą podstawki), i 

wbudowanym otworem montażowym (do zawieszenia na ścianie). 

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 ten nie może być wykorzystywany do celów informacyjnych, nadaje się wyłącznie do użytku 

domowego.  

 

 Uwaga – ryzyko zranienia! 

- 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. 
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4. Działanie 

- Otwórz komorę baterii podnosząc za uchwyt i zdejmując jej pokrywę w dolnym kierunku. Zdejmij 

pasek izolacyjny akumulatora. Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza. 

- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

4.1 Timer 

- Naciśnij przycisk „M” (max. 99 min) oraz przycisk „S” (max. 59 sekund) aby ustawić żądany czas. 

- Przytrzymanie przycisku „M” lub przycisku „S” w trybie ustawień spowoduje wejście do szybkiego 

trybu ustawień. 

- Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć proces odliczenia. 

- Możesz zatrzymać lub wznowić proces odliczania za pomocą naciśnięcia przycisku START/STOP. 

- Gdy odliczanie dojdzie do zera „00m00s”, alarm (maksymalny czas trwania 60 sekund) zabrzmi. Aby 

wyłączyć alarm, naciśnij przycisk START/ STOP. 

- Timer zapamięta automatycznie ostatnio ustawiony czas. 

- Możesz wykonać restart odliczania za pomocą naciśnięcia przycisku START / STOP. 

- Naciśnij przycisk „M” oraz „S” w tym samym czasie aby wykonać reset minutnika. 

4.2 Stoper 

- Naciśnij przycisk START / STOP aby rozpocząć proces odliczania 

- Użyj przycisku START / STOP aby zatrzymać odliczanie i wykonać reset. 

- Naciśnij przycisk „M” oraz „S” w tym samym czasie aby zresetować stoper. 

4.3 Instalacja 

- Użyj magnesu lub zatrzasku z tyłu stopera w celu umieszczenia. 

- Za pomocą otworu montażowego z tyłu urządzenia, możesz umieścić je na ścianie. 

- Do umieszczenia na stole, należy użyć rozkładanej podstawki.  

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 jeśli funkcje urządzenia przestaną działać  

- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji.  

 

 

 

 



 

Strona 4 z 5 
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 

6. Rozwiązywanie problemów  

PROBLEM ROZWIĄZANIE 

Brak wyświetlacza/ błędne symbole na 
wyświetlaczu 

> Upewnij się czy jest zachowana prawidłowa 
polaryzacja 
> Wymień baterie na nowe 

 

Jeśli Twoje urządzenie nie działa pomimo tych wskazówek skontaktuj się z dostawcą u którego 

zostało zakupione.  

7. Utylizacja 

a) Produkt  

 

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami 

gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z 

odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji 

oddzielnie.  

b) Akumulatory  

 

 Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i 

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie 

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, 

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na 

śmieci po lewej stronie). 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w  sklepach lub 

gdziekolwiek  są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz 

przyczynić się do ochrony środowiska. 
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8. Specyfikacja techniczna 

Minuty……………………………………………………………………………………………………………………………...do 99 minut 

Sekundy…………………………………………………………………………………………………………………………..do 59 sekund 

Pobór mocy……………………………………………………………………..1 bateria 1,5 V AAA (dołączona w dostawie) 

 

 

 


