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Filc falióra 

1368973, 1368981, 1368969 

Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett 
döntött. 

1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket 
• olvassa el a használati útmutatót. 
• A használati útmutató figyelembe vételével 

elkerülheti a készülék károsodását, továbbá 
azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a 
helytelen használat miatt elvesztheti.  A 
használati útmutatóban foglaltak figyelmen 
kívül hagyásából eredő károkért nem 
vállalunk felelősséget. 

• Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe! 
• Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót. 

2. Az Ön biztonsága érdekében:  
• Ne használja más módon a készüléket, mint 

ahogyan ezt jelen útmutató leírja.  
• A készülék önkényes javítása, átépítése  és 

átalakítása tilos.  

 

• Tárolja a készüléket és az elemeket olyan 
helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.  

• Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét,  ne 
zárja rövidre és ne töltse fel. Robbanásveszély! 

• Az elemek az egészségre káros savakat 
tartalmaznak. Az elemek kifolyásának a 
megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki 
a kimerült elemeket. 

• Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen 
vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget! 

 Fontos  tudnivalók a termék biztonságáról! 
• Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékleteknek, 

rezgéseknek és rázkódásoknak. 
• Óvja a nedvességtől a készüléket. 

      • Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja 
használni,  vegye ki az elemet.  

3. Üzembe helyezés 

• Helyezzen be egy új ceruzaelemet (AA) az 
elemtartóba, az ott ábrázolt +/- pólusoknak 
megfelelően. 

• A készülék hátoldalán lévő fekete gombbal 
állítsa be az aktuális óraidőt.  

• Ne forgassa közvetlenül a mutatókat! Az óra 
mechanikája ettől megsérülhet. 

4. Eltávolítás 

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkotórészek felhasználásával készült, amelyek 
újra feldolgozhatók, majd újra hasznosíthatók. 

Az elemeket és akkumulátorokat nem 
szabad a háztartási szemétbe dobni! 
Fogyasztóként köteles az elhasznált 
elemeket és akkukat környezetbarát 
módon a kereskedőnél vagy a 
megfelelő gyűjtőállomáson, a nemzeti 
vagy helyi rendelkezéseknek 
megfelelően eltávolítani. 
A tartalmazott nehézfémek jelölései: 
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom 

Ez a készülék megfelel az elektromos 
és elektronikus hulladékok 
eltávolítására vonatkozó EU-
Irányelvnek (WEEE). 
A terméket nem szabad a háztartási 
szeméttel ártalmatlanítani. A 
felhasználó köteles az elhasznált 
készüléket a környezetbarát eltávolítás 
érdekében az elektromos és 
elektronikus hulladékok egy 
gyűjtőhelyén leadni. 


