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Oplukker med tællefunktion

Kære kunde!

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som
beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. 
Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand
skal brugsanvisningen også følge med. 

FARE for børn
• Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Opbevar derfor altid batterier og 
selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis et batteri sluges, skal der omgå-
ende søges lægehjælp. 

• Emballeringsmateriale skal ligeledes holdes utilgængeligt for børn. 
Der er bl.a. fare for kvælning! 

ADVARSEL mod personskade
• Hvis et batteri er lækket, er det vigtigt at undgå kontakt med hud, øjne og
 slimhinder. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående
lægehjælp. 

• Batterierne må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes. 

FORSIGTIG – risiko for materielle skader
• Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de 
er brugt op, eller når du ikke bruger produktet mere. Dermed forebygger du skader,
der kan opstå, hvis der løber væske ud af batteriet. 

• Obs! Litiumbatterier kan eksplodere, hvis de sættes forkert i. Vær derfor
opmærksom på polariteten, når du sætter batterierne i (+/–). 

• Åbn aldrig batterirummet, undtagen når du skal udskifte batterierne.
• Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Gør kun produktet rent 
ved at tørre det af med en hårdt opvredet klud.

• Brug aldrig stærke kemikalier og aggressive eller slibende rengøringsmidler 
til rengøring.

Isætning / udskiftning af batterier

Hvis du rører ved batterierne med fingrene, kan der opstå
urenheder ved kontakterne, som muligvis kan virke isole-
rende. Brug derfor en tør og blød klud, når du sætter nye
 batterier i. 

1. Løsn skruen.
2.Tag skruen og låget på batterirummet af.
3.Tag de gamle batterier ud. Sæt de nye batterier i.
4.Luk låget på batterirummet, og skru det fast igen.

Anvendelse

Når du åbner en flaske, siger oplukkeren „plop“.•
Ved hver 6. flaske, du åbner, siger den „wow“.•
Det samlede antal åbnede flasker vises i displayet.•
Efter 996 flasker begynder oplukkeren at tælle fra 1 igen.•

Du kan nulstille displayet ved at trykke på reset-knappen.m

Hvis oplukkeren ikke tæller rigtigt, kan det skyldes elektrostatiske forstyrrelser i
omgivelserne eller batterierne skal udskiftes. Skift evt. opstillingsstedet og batterier. 

Bortskaffelse

Apparater markeret med dette symbol må ikke smides i skraldespanden! 
Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra
husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis
imod brugte apparater, fås hos din kommune. 
Batterier og genopladelige batterier må ikke smides i skraldespanden! 
Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier og genoplade-
lige batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der
sælger batterier. 

Tekniske data

Model:                                     321 617
Batterier:                                2 x LR44, 1,5 V
Made exclusively for:            Tchibo GmbH, Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.dk

Med henblik på at optimere vores produkter forbeholder 
vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer.
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