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Alvássegítő gyerekeknek

Használati útmutatóhu



Kedves Vásárlónk!

Az alvássegítő segít gyermekének  meg tanítani, 
hogy mikor kell lefeküdni és felkelni. 

Kívánjuk, hogy Ön és gyermeke sok örömet leljen 
a termék használatában!

A Tchibo csapata
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Biztonsági előírások
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Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és 
az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében
csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később
ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a termék -
től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a pontos idő kijelzésére, továbbá ébresztésre
alkalmas. 

Otthoni, magánjellegű felhasználásra tervezték, keres-
kedelmi célokra nem használható. A terméket kizárólag
száraz, belső helyiségekben használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

FIGYELEM. Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti•
 gyermekek számára. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek•
kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll fenn! 
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Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem•
lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérülé-
seket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. 
Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja
tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. 
Egy elem lenyelésének, vagy más módon szervezetbe
kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon
orvoshoz.

Az elemeket kizárólag felnőttek tehetik be a•
 készülékbe vagy cserélhetik ki.

Ne helyezze a terméket túl közel gyermeke füléhez.•
Halláskárosodás veszélye áll fenn.

A termék nem játékszer. Ügyeljen arra, hogy•
 gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
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VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel,•
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség
esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bő,
tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy•
rövidre zárni tilos.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polari-•
tásra (+/–).

FIGYELEM – anyagi károk

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.•
Ne nyissa fel az óra borítását (kivéve az elemtartót). 
A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

Óvja a terméket nagy hőmérséklet-ingadozásoktól,•
nedvességtől, portól és közvetlen napfénytől. 

Ne használjon akkumulátorokat. Csak azonos típusú,•
illetve azonos teljesítményű elemeket használjon
(lásd „Műszaki adatok“).
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Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon•
egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy
kapacitású elemeket. 

Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket •
a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha
 hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így
 elkerülhetőek a károk, melyeket az elemből kifolyt
sav okozhat.

Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat•
rövidre zárni tilos.

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék•
csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt.
Túlmelegedés veszélye!

A termék tisztításához ne használjon súroló hatású•
vagy maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb. 



8

Üzembe helyezés
Elemek behelyezése / cseréje

Nyomja fel a borításon található fület, és felfelé1.
emelje le a borítást. 

Csavarozza ki az elemtartó fedelén található  csavart.2.

Vegye le az elemtartó fedelét.3.

Helyezze be az elemeket a fent ábrázolt módon.4.

Megfelelően helyezze vissza az elemtartó fedelét,5.
és rögzítse a csavarral. 

MODEUPDOWN

csavar

elem-
tartó
 fedele

burkolat

fül
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Pontos idő (analóg) beállítása

Nyomja be a pontos
idő beállítókerekét,
és a mutatók beállí-
tásához forgassa el
az óramutató járá- 

    sával megegyező,
illetve ellentétes
irányba.

Pontos idő (digitális) beállítása

1.   Nyomja meg 1-szer
röviden a MODE
gombot.

Az órák kijelzése
villog.

Az órák beállításához nyomja meg szükség esetén2.
többször is a DOWN vagy az UP gombot. 

m
MODE

pontos idő  
beállítókereke

MODEUPDOWN



10

A megerősítéshez nyomja meg 1-szer röviden 3.
a MODE gombot.

A percek villognak.

A percek beállításához nyomja meg szükség esetén4.
többször is a DOWN vagy az UP gombot. 

A pontos idő ekmentéséhez nyomja meg 1-szer5.
röviden a MODE gombot.

Ébresztési idő beállítása

1.   Tartsa lenyomva 
kb. 3 másodpercig 
a MODE gombot.

A digitális kijelzőn
megjelenik a harang
jel és az órák
 villognak.

Az ébresztési órák beállításához nyomja meg szük -2.
ség esetén többször is a DOWN vagy az UP gombot. 

MODEUPDOWN
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A megerősítéshez nyomja meg 1-szer röviden 3.
a MODE gombot.

A percek villognak.

Az ébresztési percek beállításához nyomja meg4.
esetkeg többször is a DOWN vagy az UP gombot. 

Az ébresztési idő elmentéséhez nyomja meg 1-szer5.
röviden a MODE gombot.

Az ébresztő hangjelzés hangerejének beállítása

Az ébresztő hang-
jelzés hangerejét a
hangerőszabályzó az
óramutató járásával
megegyező vagy ellen-

tétes irányba történő elforgatásával lehet szabályozni.

Borítás visszahelyezése

   Végül helyezze vissza a borítást. 
Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

m

DOWN

hangerő-
szabályzó

m
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Ébresztő funkció
Ébresztő hangjelzés bekapcsolása

Tartsa kb. 3 másod-
percig lenyomva a
gombot a készülék
tetején.

Az alvássegítő szemei
becsukódnak. A digitális
kijelzőn egy pár pillanatra
a beállított ébresztési idő
látható.

A beállított ébresztési idő -
ben az óra hangjelzéssel
ébreszt. 
Az alvássegítő szemei
kinyílnak. A számlapvilá-
gítás kb. 30 másodpercre
bekapcsol. 

m
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Ébresztő hangjelzés kikapcsolása

Az ébresztő hangjelzés
kikapcsolásához nyom -
ja meg a készülék tete -
jén található gombot.

Ha nem kapcsolja ki az ébresztést, az 30 másod-
perc elteltével automatikusan kikapcsol.

m
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Műszaki adatok
Modell:                                 366 730

Elemek:                                3 db LR3 (AAA)/1,5 V típusú

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Made exclusively for:          Tchibo GmbH,  Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a ter-
mékfejlesztés során műszaki és optikai vál-
toztatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes,
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok
újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és
kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a
 szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.



15

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem
 kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól külön-
választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülé-
keket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat
 felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem 
háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott
 elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

366 730

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
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