
Használati utasítás kézikönyv 

Miss Ticki – Kvarc ébresztőóra 
 

Gyors beállítás 

Helyezzen be 1 x AA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritási jelek (+/-) 

figyelembevételével az elemtartóba. 

 

Az idő beállítása 

Fordítsa el a bal tekerőt az ébresztőóra hátulján a jelzett irányba, amíg az 

aktuális idő be nincs van állítva. 

 

Az ébresztési idő beállítása 

Fordítsa el a jobb tekerőt az ébresztőóra hátulján a megadott irányba, amíg a 

kívánt riasztási idő be nincs állítva. 

     

A riasztás be- és kikapcsolása 

Az ébresztőóra hátulján lévő jobb oldali tekerő melletti kapcsolóval kapcsolja 

be vagy ki az ébresztést. Csúsztassa a kapcsolót a felső oldalra az "ON" 

gombra a riasztás bekapcsolásához. Csúsztassa a kapcsolót az alsó oldalra, azaz 

az "OFF" -ra a riasztás kikapcsolásához. 



 

Ha az ébresztőóra nagyobb eltéréseket vagy az ébresztési hang változását 

mutatja, helyezzen be új elemeket. 

 

Óvintézkedések  

• Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.  

• Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.  

• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen 

napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.  

• Ne merítse vízbe.  

• Kerülje a korrozív anyagokkal való érintkezést.  

• Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.  

• Ne nyissa ki a belső részt, és ne babrálja meg a készülék egyetlen 

alkatrészét sem.  

 

Elemek biztonsági figyelmeztetései  

• Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.  

• Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket nem.  

• Az elemeket megfelelően szerelje fel a polaritások (+/-) megfelelő 

összeillesztésével.  

• Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.  

• Vegye ki az elemeket, ha a készülék nincs használatban.  



• Ne töltse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek 

felrobbanhatnak.  

• Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, 

mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.  

• Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek vagy 

páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitételét.  

• Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Lenyelve ez 

fulladásveszélyes.  

 

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja! 

 

A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése 

A régi elemeknem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert 

károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt 

elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és 

gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezte el magát amellett, 

hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhoz és egyéb 

gyűjtőpontokhoz! 

 

A Vámnak elektromos eszközök törvénye szerinti mérlegelése 



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási 

hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobnia, 

amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét  a 

helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez 

vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön 

hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is. 

 

 


