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Fürdőszobai falióra hőmérővel

Használati útmutató és 
tudnivalók a tapadókorongokhoz
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A tapadókorongok minden sima felületen megtapadnak, •
pl. tükör- és üvegfelületen vagy csempén stb. 

Tippünk: Ragassza a mellékelt, átlátszó, öntapadó fóliát 
a tapadókorong alá. Így sokkal tovább tart.

Ahhoz, hogy a tapadókorong jól tapadjon, a felületnek por-,•
zsír- és vízkőmentesnek, valamint simának kell lennie. 
A tapadókorongok strukturált felületeken nem tapadnak meg. 

• A használat előtt tisztítsa meg a tapadókorongokat
meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel. Végül törölje
őket  alaposan szárazra. Azt a felületet is alaposan meg
kell tisztítani és szárítani, amelyre a tapadókorongot fel
szeretné helyezni.

Ha a tapadókorongok tapadófelületét befújja hajlakkal, a tapadókorongok•
még jobban tapadnak!

Úgy rögzítse a terméket, hogy ne okozzon kárt, ha •
a tapadókorong mégis leválik, és a termék leesik.

Ha a tapadókorong rövid időközönként újra és újra•
leesik, akkor elérte a várható élettartamának végét. 
Idővel – és különösen nedves környezetben, közvetlen
nap- és hősugárzás esetén – a műanyag megkemé-
nyedik. Ez legtöbbször az általában áttetsző anyag
elszíneződéséről ismerhető fel.

Mi, tapadókorongok, zseniális találmányok vagyunk.
Így használhat minket sokáig:

Idővel leválhatunk. Ezért bizonyos időközönként nyomjon minket
újra erősen a felületre, illetve ellenőrizze tapadásunkat.
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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 terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék a pontos idő és a hőmérséklet kijelzésére szolgál. Magánjellegű
 felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül•
súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért az új és használt elemeket, valamit a terméket olyan helyen tárolja, 
ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. 
Egy elem lenyelésének, vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha az elemből kifolyt a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahár-•
tyával érintkezzen. Szükség esetén mossa le az érintett testfelületet tiszta
vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.•

FIGYELEM – anyagi károk

Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, amikor•
 elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Biztonsági előírások
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Üzembe helyezés
1.     Nyissa ki az óra hátoldalán található

 elemtartót.

2.     Helyezze be az elemet az elemtartóba 
az ábrának megfelelően. 
Ügyeljen a helyes polaritásra. (+/–).

3.     Állítsa be a mutatókat a mutatók állító -
kerekének elforgatásával.

4.     Gondosan zárja vissza az elemtartót.

Az elemet ki kell cserélni, ha az
 időkijelzés pontatlanná válik.

mutatók
 állítókereke

A tapadókorongok idővel leválhatnak. Úgy rögzítse a terméket úgy, hogy ne•
okozzon kárt, ha esetleg leesik.

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).•

A tapadókorongokat ne rögzítse kényes felületre. Nem teljesen kizárt, hogy•
egyes lakkok vagy műanyagok a tapadókorongok anyagát felpuhítják vagy
károsítják, és ennek következtében a felületen nemkívánatos foltok keletkez-
hetnek.

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

A termék átlagosan nedves helyiségekben használható, pl. fürdőszobában •
- a zuhanyfülkében azonban nem. A vízsugarat ne irányítsa közvetlenül 
a termékre.

A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartal-•
mazó tisztítószert.
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Óra felakasztása vagy felállítása
Felakasztás (tapadókorongokkal)

1.    Tolja a tapadókorongokat az óra hátoldalán
található három mélyedésbe. 

2.    Gondosan tisztít sa
meg a felületet.

3.    Húzza le a ragasztófóliákat a hordozófelületről, és ragassza fel arra 
a  megtisztított felületre, ahol a tapadókorongoknak meg kell tapadniuk: 
A közepétől kifelé haladva gondosan simítsa le. Várjon 24 órát, mivel 
csak ekkorra éri el a fólia a teljes tartóerejét!

4.     Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a tapadókorongot és a fóliát.

5.     Helyezze el az órát úgy, hogy a tapadókorongok a ragasztófóliákra 
tapadjanak. 

6.    Erősen nyomja rá.

Felakasztás (tapadókorong nélkül)

1.     Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt
módon az óra hátoldalán található mélye -
désekből.
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2.    Majd rögzítse az órát egy szöggel 
egy megfelelő falfelületre.

Felállítás

1.     Húzza ki a tapadókorongokat az ábrázolt
módon az óra hátoldalán található mélyedé-
sekből.

2.    Helyezze a támasztékot a két alsó nyílásba.

      A lapos oldala nézzen lefelé.
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Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elem 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.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a
háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.
Régi készülékeket 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.

Műszaki adatok
Modell:                                 391 616

Elem:                                  1 db LR6(AA)/1,5V típusú

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

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Cikkszám:

374 249

Made exclusively for:          

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


