
Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné hodiny měnící barvu TFA 60.3028.54

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Nástěnné hodiny měnící barvu TFA 60.3028

Před použitím
• Následující informace čtěte velmi pozorně.
• Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje. Neneseme 

zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
• Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
• Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení
• Nástěnné hodiny
• Baterie
• Návod k použití

Vlastnosti produktu
• Hodinová ručička měnící barvu.
• Velký a dobře čitelný ciferník.
• Kryt z opravdového skla.
• Moderní tenký design.
• Rám s kovovým vzhledem, matný a stříbrný.
• Ideální do domácnosti, kanceláře, čekáren, předsíní nebo jako dárek.

Bezpečnostní pokyny
• Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
• Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
Pozor! Riziko úrazu:
• Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
• Baterie se nesmí vhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
• Baterie mohou být nebezpečné, pokud je člověk spolkne. Jestliže se tak stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
• Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle. 

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!
• Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
• Chraňte před vlhkostí

Zprovoznění
• Pomocí mince otevřete bateriový prostor otočením krytu baterie ve směru hodinových ručiček (nápis OPEN) a odstraňte izolační 

proužek. Zavřete bateriový prostor (nápis CLOSE).
• Zařízení je připraveno k použití.

Nastavení hodin
• Opakovaným stisknutím tlačítka na zadní straně hodin nastavíte aktuální čas.

Péče a údržba
• Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čistící prostředky.
• Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie. 
• Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Odstraňování problémů

Problém Řešení

Ručičky se nehýbou • ujistěte se zda je správná polarita baterií.
• vyměňte baterie.

Nesprávné zobrazení • vyměňte baterie.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení Baterie 1 x 3 V  CR 2032 (je v balení)

Rozměry Ø 280 x 15 mm 

Hmotnost 517 g (pouze přístroj)

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


