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Drodzy Klienci!

Państwa nowy budzik prezentuje się bardzo
 klasycznie. 
Życzymy Państwu, aby budzik odmierzał same
piękne chwile!

Zespół Tchibo

Usunąć folie zabezpieczające.



3

Spis treści

4 Wskazówki bezpieczeństwa

7 Widok całego zestawu

8 Przygotowanie do użytkowania
8 Nastawianie czasu zegarowego
8 Nastawianie czasu budzenia
9 Włączanie i wyłączanie funkcji budzenia
10 Powtarzanie sygnału budzenia

11 Wymiana baterii 

12 Dane techniczne

13 Usuwanie odpadów

16 Gwarancja



4

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeń -
stwa. Produktu należy używać wyłącznie w sposób
zgodny z opisem w niniejszej instrukcji, aby nie
doszło przypadkiem do obrażeń ciała lub szkód.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzysta -
nia. W razie zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie powinny mieć dostępu do materia -
łów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebez-
pieczeństwo uduszenia!

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebez-
pieczne. Dlatego należy przechowywać baterię
oraz budzik w miejscu niedostępnym dla
małych dzieci.
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Jeżeli bateria została połknięta, należy
 natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO urazów ciała

• Dołączonej do zestawu baterii nie wolno
ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia
ani zwierać. 

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać
kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. 
W razie potrzeby niezwłocznie opłukać miejsca
kontaktu dużą ilością czystej wody i natych-
miast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

• Nie wystawiać budzika na działanie dużych
wahań temperatur, wilgoci, promieni słonecz -
nych, pyłu/kurzu lub silnych wstrząsów. 
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• Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem.
Baterię należy wyjąć z budzika, gdy jest zużyta
lub gdy budzik nie będzie przez dłuższy czas
używany. Dzięki temu można uniknąć szkód
spowodowanych wyciekiem elektrolitu. 

• Do czyszczenia budzika nie używać szorują -
cych ani żrących środków czyszczących.
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Widok całego zestawu

włącznik /
 wyłącznik alarmu komora baterii

pokrętło do 
regulacji czasu 

 zegarowego

pokrętło do 
ustawiania czasu 
budzenia

przycisk
 powtarzania
czasu  budzenia

Inne elementy zestawu (nie ujęto na ilustracji):
1 bateria (już włożona)
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Przygotowanie do użytkowania

Usunąć pasek izolacyjny z komory baterii.

Nastawianie czasu zegarowego

Ustawić żądany czas zegarowy, kręcąc
pokrętłem do regulacji czasu zegarowego .
Pokrętło należy obracać tylko w kierunku
oznaczonym strzałką!

Nastawianie czasu budzenia

Ustawić żądaną godzinę budzenia, kręcąc
pokrętłem do ustawiania czasu budzenia . 
Pokrętło do ustawiania należy obracać tylko 
w kierunku oznaczonym strzałką!

m

m

m
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Włączanie i wyłączanie funkcji budzenia 

Przesunąć włącznik/wyłącznik alarmu w górę
do pozycji ON, aby włączyć funkcję alarmu. 

Gdy nadchodzi ustawiony czas budzenia, rozlega
się sygnał alarmu. Jeżeli alarm nie zostanie
 przerwany lub wyłączony przez użytkownika,
wyłączenie automatyczne nastąpi po ok. 1 godzinie.
Po 12 godzinach uaktywni się on ponownie,
dokładnie o ustawionym czasie budzenia.

Przesunąć włącznik/wyłącznik alarmu w dół 
do pozycji OFF, aby wyłączyć funkcję alarmu.

m

m
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Powtarzanie sygnału budzenia

Gdy nadchodzi ustawiony czas budzenia, 
rozlega się sygnał alarmu. Nacisnąć przycisk . 
Alarm zostanie przerwany na ok. 4 minut, 
po czym nastą pi wznowienie sygnału budzenia.
 Powtarzanie sygnału budzenia może być wykony-
wane wielokrotnie w czasie do 1 godziny od usta-
wionego czasu budze nia.
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Wymiana baterii

Wymiana baterii staje się konieczna, gdy zauważal-
ne będzie pogorszenie dokładności wskazywania
czasu. Należy stosować baterie typu LR 44. 

Dotykanie baterii gołymi rękami
może spowodować powstanie na
stykach zanieczyszczeń, które 
w niektórych przypadkach mogą
działać izolująco. Dlatego podczas
wymiany baterii należy zawsze
trzymać ją np. przez chustkę.

Używając stosownej monety (np. 20 groszy),
przekręcić pokrywkę komory baterii w kierun -
ku oznaczonym strzałką i zdjąć ją. Wymienić
baterię. 

Starannie zamknąć komorę baterii.m

m
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Dane techniczne

Model: 287 960

Bateria: 1 x typu LR44 / 1,5 V

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
 konstrukcji i wyglądzie.
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Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona już
bateria zawierają wartościowe materiały, które
powinny zostać przekazane do ponownego  wyko -
rzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powo-
duje 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!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do  usuwa -
nia zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów
domowych. 
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Informacji 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 wzgl.
usuwać do specjalnych pojemników, udostępnio-
nych w sklepach handlujących bateriami.

Baterie i akumulatory, które zostały
oznaczone tymi literami, zawierają m.in.
następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Pb
Cd
Hg
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Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie
z najnowszą  technologią  produkcji i poddany
 precyzyjnej  kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady  materia łowe
i  produkcyjne będą  usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
 produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią
Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi
Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.
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Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek
 nieprawidłowej obsługi produktu, a także części
ulegające zużyciu i materiały  eksploatacyjne. 

Części te można zamówić telefonicznie pod
podanym w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można
zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena
 odpowiada naliczanym  indywidualnie kosztom
własnym).
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Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o pro-
dukcie, zamówić akcesoria lub zapytać
o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy o kon-
takt telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań dotyczących  naszych
 produktów prosimy  o podanie numeru artykułu.

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer  artykułu: PL 287 960



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami
i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka
nie jest objęta
gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o  osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Opis usterki

Data zakupu Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami
i dołączyć go do produktu.

Numer  artykułu: PL 287 960


