
Návod k použití pro následující produkt(y):

Nástěnné hodiny TFA 98.1100 - fialové

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 DESIGN TFA 98.1100

Vlastnosti a funkce
• Hodiny s velkými ručičkami
• Rámeček z leštěného hliníku
• Kryt ciferníku vyrobený ze skla
• Tichý „sweep“ pohyb ručiček

Použití
• Vložte novou AA 1,5 V baterii se správnou polaritou. Přístroj je nyní připraven k použití.

Manuální nastavení
• Nastavte aktuální čas otočením knoflíku na zadní straně hodin.

Údržba
• Používejte pouze alkalické baterie. Sledujte správnou polaritu. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v 

důsledku vytečení baterie. Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Při manipulaci s vyteklými bateriemi vždy používejte ochranné 
rukavice a brýle.

• POZOR! Nikdy nevhazujte staré přístroje nebo použité baterie do smíšeného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany životního 
prostředí je odneste do nejbližšího obchodu s elektronikou nebo na sběrné místo.

• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům. Přístroj čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 
rozpouštědla ani jiné chemikálie.

Zřeknutí se zodpovědnosti
• Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
• Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného souhlasu TFA Dostmann.
• Nesnažte se prosím o opravu přístroje. Kontaktujte místo, kde jste přístroj zakoupili. Vyměňte prosím baterie před podáním stížnosti.

Záruka se na přístroj nevztahuje, jestliže bylo s přístrojem zacházeno nevhodně.

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!


