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Radiobudzik



Drodzy Klienci!

Ten nowy, cyfrowy radiobudzik będzie Państwa budzić dźwiękami radia 
lub sygnałem akustycznym. Szczególnie duży wyświetlacz sprawia, że
wyświetlany czas zegarowy jest zawsze doskonale czytelny – nawet bez
okularów!

Życzymy Państwu zawsze dobrych przebudzeń z nowym radiobudzikiem.

Zespół Tchibo
www.tchibo.pl/instrukcje

Na temat tej instrukcji
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych
obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. 

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami
ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami
materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

Ten symbol ostrzega
przed niebezpieczeń-
stwem odniesienia
obrażeń ciała.

Ten symbol ostrzega przed nie-
bezpieczeństwem odniesienia
obrażeń ciała wskutek pora-
żenia prądem elektrycznym.

W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.



3

Spis treści
2      Na temat tej instrukcji

4      Wskazówki bezpieczeństwa

7      Dane techniczne

8      Widok całego zestawu (zakres dostawy)

10     Przygotowanie do użytkowania
10      Wkładanie baterii podtrzymującej
11       Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza
11       Nastawianie czasu zegarowego
12      Nastawianie czasu alarmu
13      Korzystanie z funkcji drzemki / Wyłączenie alarmu

13     Słuchanie radia
13      Włączanie/wyłączanie
14      Regulacja głośności
14      Ustawianie stacji radiowej
15      Używanie funkcji zasypiania

15     Podłączanie urządzenia zewnętrznego

16     Czyszczenie

16     Problemy i sposoby ich rozwiązywania

17     Usuwanie odpadów

17     Deklaracja zgodności



4

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie
Radiobudzik został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się 
do celów komercyjnych. 
Należy go używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: 
Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Turcja.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidło-•
wego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Należy zapewnić dzie-
ciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. •
Urządzenie może zostać wyposażone jest w baterię guzikową (podtrzymu-
jącą). Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowa-
dzić do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego
zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno konty-
nuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci.
W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do 
organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpie-•
czeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to•
porażeniem prądem. 
Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma ani używać go na wolnym•
powietrzu lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka•
elektrycznego, którego parametry są zgodne z danymi technicznymi urzą-
dzenia. 
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Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych•
cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz
może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać części obudowy. Wewnątrz•
obudowy znajdują się elementy pod napięciem, których dotknięcie może pro-
wadzić do porażenia prądem elektrycznym. 
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Mogłoby•
dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego ... •
... jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią zakłócenia,
... po użyciu oraz 
... podczas burzy.
Przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, należy•
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można•
było szybko wyciągnąć wtyczkę. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki
sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. 
Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy•
trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. 
Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy urządzenie lub kabel zasila-•
jący wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię.
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samo-•
dzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie prace naprawcze przy urzą-
dzeniu lub kablu zasilającym powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie
specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne
zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed pożarem
Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie ustawiać żadnych•
źródeł otwartego ognia, np. płonących świec.
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Nie należy przykrywać urządzenia gazetami, obrusami, firankami itp. Wokół•
urządzenia należy zachować co najmniej 5-centymetrowy odstęp od innych
przedmiotów. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia. 
Jeżeli w produkcie używana jest bateria podtrzymująca, należy pamiętać, że•
baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dla-
tego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów (+/–).

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze•
skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać
miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Nie należy ustawiać radiobudzika w pobliżu instalacji klimatyzacyjnej, grzew-•
czej lub radiowej. Należy unikać nadmiernego obciążania urządzenia takimi
czynnikami zewnętrznymi, jak np. bardzo niskie lub bardzo wysokie tempera-
tury, silne nasłonecznienie, wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
Do czyszczenia obudowy nie należy stosować silnych środków czyszczących,•
spirytusu, rozcieńczalników itp. Środki te mogą uszkodzić powierzchnię obu-
dowy.
W głośniku radibudzika znajduje się silny magnes. Karty z paskiem magne-•
tycznym, np. karty kredytowe, bankomatowe itp., należy trzymać z dala od
urządzenia. Może dojść do uszkodzenia pasków magnetycznych. Również
magnetyczne nośniki danych, zegarki oraz wszelkie inne urządzenia, których
działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm, należy
trzymać z dala od urządzenia.
Urządzenie oraz jego baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem•
(powstającym np. na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, bliskości ognia
itp.).



Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie•
przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu.
W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urzą-•
dzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie•
 biegunów (+/–). 
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.•
Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne •
lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z antypośliz-
gowym materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożą-
danych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządze-
niem podkładkę antypoślizgową.

Dane techniczne
Model:                                          385 827
Napięcie sieciowe:                      230 V ~ 50 Hz 
Bateria podtrzymująca:             1x CR2032/3V 
(przebadano wg UN 38.3)
Energia znamionowa:                 0,66 Wh
Klasa ochrony:                            II  
Moc:                                          350 mW
Zakres częstotliwości radia:      FM (UKF) 87,5-108 MHz
Temperatura otoczenia:            od +10°C do +40°C
Made exclusively for:                 Tchibo GmbH, Überseering 18,22297,

Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

AC 230VAUX IN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
WARNING:SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN

AVIS:RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

wyświetlacz

kabel zasilający

antena elastyczna 

gniazdo AUX IN

głośnik 

komora baterii

SLEEP
TU–/HOUR
TU+/MIN

TIME

PRE/M+
VOL–/AL1
VOL+/AL2

ON/OFF

SNOOZE

Nie ujęto na ilustracji:
1 bateria typu CR2032
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SLEEP Wybieranie czasu do wyłączenia

TU–/HOUR Radio: zmniejszanie częstotliwości
Czas: nastawianie godzin

TU+/MIN Radio: zwiększanie częstotliwości
Czas: nastawianie minut

TIME Nastawianie czasu zegarowego

SNOOZE Aktywacja funkcji drzemki w czasie alarmu; 
Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza

PRE/M+ Zapisywanie i wywoływanie zapisanych stacji radiowych

VOL–/AL1 Radio: zmniejszanie głośności
Budzik: aktywacja alarmu 1

VOL+/AL2 Radio: zwiększanie głośności
Budzik: aktywacja alarmu 2

ON/OFF Włączenie / wyłączenie radia

Wyświetlacz

Włączanie funkcji
zasypiania

czas zegarowy 
lub częstotliwość

stacji radiowej

Przyciski

alarm 1 włączony

sygnał 
akustyczny 
aktywny

alarm 2 włączony

radio 
aktywne
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Przygotowanie do użytkowania

Wkładanie baterii podtrzymującej

Bateria podtrzymująca umożliwia zachowanie ustawionego czasu zegarowego,
czasu alarmu oraz zapisanych stacji radiowych przez co najmniej 12 godzin 
w przypadku przerwy w zasilaniu lub wyłączenia urządzenia z sieci elektrycznej. 
W takich przypadkach następuje całkowite wyłączenie wyświetlacza.

Komora baterii znajduje się z tyłu urządzenia. 

1.      Wykręcić śrubkę z pokrywki komory baterii
i zdjąć tę pokrywkę. 

2.     Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem.
Pamiętać przy tym o właściwym ułożeniu
biegunów. Biegun dodatni musi być skiero-
wany do góry.

3.      Założyć pokrywę komory baterii i wkręcić
śrubkę. 

Ustawienie i podłączenie urządzenia

Postawić urządzenie na równym, stabilnym podłożu.1.

Całkowicie rozwinąć antenę elastyczną. Zamocować końcówkę anteny 2.
jak najwyżej na ścianie lub regale, np. za pomocą taśmy klejącej.

Funkcji budzenia za pomocą sygnału akustycznego można używać 
bez potrzeby włączania urządzenia.

Bateria podtrzymująca nie jest konieczna do prawidłowej pracy 
urządzenia. Nie ma możliwości pracy urządzenia tylko na baterii, 
bez podłączenia do sieci.

  

   
  
   

     

Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
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Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. 3.
Na wyświetlaczu miga 0:00. 

Regulacja jasności podświetlenia wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza można regulować w 3 stopniach zarówno przy 
wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu: 
bardzo jasne – jasne – ciemniejsze – wyłączone.

Naciskać przycisk SNOOZE, aby zmienić stopień podświetlenia wyświet-m

lacza. 

Należy pamiętać, że  kiedy rozlega się sygnał budzenia, nie można zmienić•
podświetlenia wyświetlacza, ponieważ naciśnięcie tego przycisku spowo-
duje aktywację funkcji drzemki. 
Dotyczy to również przypadku, kiedy funkcja drzemki jest już aktywna.

Nastawianie czasu zegarowego

Aby nastawić czas zegarowy, radiobudzik musi być wyłączony.

Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk ON/OFF, aby go wyłą-m

czyć.

Jeżeli wcześniej dokonywano już ustawień czasu, a więc czas zegarowy m

na wyświetlaczu nie miga, wcisnąć najpierw na kilka sekund przycisk TIME,
tak aby czas zegarowy zaczął migać.

Naciskać przycisk TU–/HOUR, aby nastawić aktualną godzinę czasu zega -1.
rowego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę
wartości. 

       Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie
znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie
zakończona.

Naciskać przycisk TU+/MIN, aby nastawić aktualne minuty czasu zegaro-2.
wego. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę 
wartości. 

Zapisać nastawiony czas zegarowy przyciskiem TIME.3.

       Ustawiony czas zegarowy jest teraz wskazywany permanentnie. 
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Nastawianie czasu alarmu

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów budzenia. 

Aby nastawić czas alarmu, radiobudzik musi być wyłączony.

Jeśli radiobudzik jest włączony, nacisnąć przycisk ON/OFF, aby go m

wyłączyć.

Wcisnąć na kilka sekund przycisk VOL–/AL1 lub VOL+/AL2, tak aby 1.
wskazanie czasu zaczęło migać.

Naciskać przycisk TU–/HOUR, aby nastawić aktualną godzinę czasu alarmu.2.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości. 

       Czas zegarowy jest przez chwilę pokazywany bez migania, a następnie
znów zaczyna migać do momentu, aż procedura nastawiania zostanie
zakończona.

Naciskać przycisk TU+/MIN, aby nastawić aktualne minuty czasu alarmu.3.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybszą zmianę wartości. 

Zapisać ustawiony czas alarmu, naciskając przycisk VOL–/AL1 lub4.
VOL+/AL2.

Naciskać krótko przycisk VOL–/AL1 lub VOL+/AL2, aby przełączać między5.
sygnałem akustycznym / a radiem / jako sygnałem budzenia
lub aby całkowicie wyłączyć alarm.

       W zależności od wybranego alarmu na wyświetlaczu pojawia się odpo-
wiedni symbol.

       Zarówno radio, jak i sygnał akustyczny zawsze zaczynają rozbrzmiewać
bardzo cicho, a następnie ich głośność jest stopniowo zwiększana aż 
do ustawionego fabrycznie poziomu.

Należy pamiętać, że aby możliwe było budzenie radiem, konieczne jest•
nastawienie żądanej stacji radiowej (patrz rozdział „Słuchanie radia“).
Sygnał alarmu rozbrzmiewa jako ostatnio wybrana stacja radiowa.
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Korzystanie z funkcji drzemki / Wyłączenie alarmu

O ustawionym czasie alarmu rozbrzmi sygnał budzenia – albo przez ok. 1 go   dzinę
jako sygnał dźwiękowy z narastającym poziomem głośności, albo przez 
ok. 1 godzinę jako radio z ostatnio wybraną stacją radiową. Na wyświetlaczu
miga odpowiedni symbol: / / lub .

Istnieje możliwość …m

       … przerwania alarmu na ok. 9 minut poprzez naciśnięcie przycisku SNOOZE.
       … zakończenia alarmu poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF.

Symbol / / lub przestaje migać. Tak długo, jak na wyświet-•
laczu widnieje symbol alarmu, użytkownik zostanie ponownie obudzony
następnego dnia o tej samej porze.

W przypadku sygnału budzenia w postaci radia alarm może być przerywany•
do momentu, aż alarm zostanie zakończony przyciskiem ON/OFF.

Aby dezaktywować funkcję budzenia, naciskać przycisk VOL–/AL1 lubm

VOL+/AL2 do momentu, aż na wyświetlaczu nie będzie widoczny żaden
symbol alarmu.

Słuchanie radia

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.m

Przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie.m

       Gdy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz wskazuje czas zegarowy. 
Po włączeniu radia najpierw przez kilka sekund wskazywana jest ustawiona
częstotliwość radiowa, a następnie znów pojawia się czas zegarowy.

Zarówno przy wyłączonym, jak i przy włączonym urządzeniu użytkownik•
może …
… zmieniać jasność podświetlenia wyświetlacza.
… ustawiać funkcję zasypiania SLEEP.
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Aby możliwe było nastawienie czasu zegarowego i alarmów, urządzenie•
musi być wyłączone.

Regulacja głośności

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.m

Naciskać przyciskVOL–AL1, aby zmniejszyć głośność dźwięku.m

Naciskać przycisk VOL+/AL2, aby zwiększyć poziom głośności dźwięku.m

Ustawianie stacji radiowej

Naciskać przycisk TU+/MIN, aby w poszukiwaniu stacji radiowych przeszu-m

kiwać wyższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten
zostanie przytrzymany na 1–2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszuki-
wanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.

Naciskać przycisk TU–/HOUR, aby w poszukiwaniu stacji radiowych prze-m

szukiwać niższe częstotliwości w krokach co 0,1 MHz. Jeżeli przycisk ten
zostanie przytrzymany na 1–2 sekundy, wówczas radio rozpocznie wyszuki-
wanie automatyczne i zatrzyma się na najbliższej znalezionej stacji.

Zapisywanie stacji:

Użytkownik ma do dyspozycji 10 miejsc w pamięci stacji. 

Ustawić stację radiową.1.

Aby zapisać ustawioną stację radiową w najbliższym wolnym miejscu 2.
w pamięci stacji, wcisnąć na kilka sekund przycisk PRE/M+, tak aby numer
miejsca w pamięci stacji – np. P01 – zaczął migać na wyświetlaczu. 

Przyciskiem VOL–/AL1 lub VOL+/AL2 można wybrać inne miejsce zapisu 3.
w pamięci stacji.

W trakcie migania wskazania zatwierdzić wybór, naciskając ponownie4.
 przycisk PRE/M+.

Jeżeli przez ok. 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
miganie ustaje, a zapisywanie jest anulowane. 
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Dostęp do zapisanych stacji

Naciskać krótko przycisk PRE/M+, aby kolejno wywołać zapisane stacjem

radiowe. 

Używanie funkcji zasypiania

Aby zasypiać podczas słuchania radia, można ustawić czas w zakresie od 
10 do 90 minut w krokach co 10 minut.

Gdy radio jest wyłączone, włączy się ono automatycznie po naciśnięciu•
przycisku SLEEP.

Przy włączonym lub wyłączonym radiu naciskać przycisk SLEEP dom

momentu, aż wyświetli się żądany czas do wyłączenia. Na wyświetlaczu
pojawia się symbol .

Aby wyłączyć tę funkcję, naciskać przycisk SLEEP do momentu, aż nam

wyświetlaczu pojawi się OFF.

Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Połączyć zewnętrzne urządzenie audio (np. odtwarzacz MP3) z radiobudzi-1.
kiem za pomocą kabla podłączeniowego audio (z wtykami typu mini-jack
3,5 mm po obu stronach; poza zakresem dostawy).

Nacisnąć przycisk ON/OFF, aby włączyć radiobudzik.2.

Włączyć urządzenie zewnętrzne.3.

Jeszcze raz nacisnąć przycisk ON/OFF, aby przełączyć się na podłączone4.
urządzenie zewnętrzne. 

Na wyświetlaczu pojawi się napis AUX. Po kilku sekundach ponownie5.
pojawi się godzina. 

Rozpocząć odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu. 6.

Głośność dźwięku można regulować zarówno na radiobudziku, •
jak i poprzez podłączone urządzenie zewnętrzne.

Należy również przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia zewnętrz-•
nego.
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania
Urządzenie nie działa.• • Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?

Bateria podtrzymująca służy w urządzeniu
tylko do zachowania ustawień użytkownika,
urządzenie nie może być przez nią zasilane.

• Urządzenie nie budzi lub
budzi o niewłaściwym
czasie

• Czy ustawiono czas alarmu i włączono alarm?
Czy na wyświetlaczu widnieje stosowny symbol?

• Czy ustawiono jakąś stację radiową? 
• Czy włożono baterię podtrzymującą? 

Jeśli nie, to w przypadku przerwy w dostawie
prądu nastąpi utrata wszystkich ustawień.

• Zła jakość dźwięku / Zakłó-
cenia w odbiorze radia

• Za pomocą przycisku TU–/HOUR lub TU+/MIN
spróbować ustawić dokładniej częstotliwość
stacji radiowej.

• Ustawić w inny sposób antenę elastyczną.
• Czy w pobliżu znajdują się inne urządzenia

elektryczne, które mogą powodować zakłó-
cenia odbioru? Ewentualnie zmienić miejsce
ustawienia urządzenia.

Czyszczenie

W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną ściereczką.m

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy•
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić •
je również przed wodą kapiącą i rozpryskową.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych•
lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
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Usuwanie odpadów
Produkt, bateria oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które
powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwa-
rzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
 zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być
usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego

sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Infor-
macji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
Państwu administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów
domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub 
usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących
bateriami.

Deklaracja zgodności
Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowa-
dzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postano-
wienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć,
podając numer artykułu (385 827) pod adresem www.tchibo.pl/instrukcje
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