
Használati utasítás 

 

1. Az óra indítása  

  Nyissa ki az elemtartó fedelét az óra hátulján. Helyezzen be egy 1,5 V-os AA LR06 

elemet az elem tartóba a +/- pólusnak megfelelően. 

 

2. Időbeállítás 

  Fordítsa el az idő mutatót a megadott irányba a megfelelő idő beállításához. 

 

3. Riasztási beállítás 

  Fordítsa el a riasztóbeállító mutatót a jelzett irányba a kívánt riasztási idő 

beállításához. 

 

4. BE/KI kapcsoló az óra tetején  

  Hagyja bekapcsolva és csörgő hangot fog hallani a beállított időben. 

Nyomja le a kapcsolót, hogy ha ki akarja kapcsolni a riasztást. 

 

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 

• Csak lúgos elemeket használjon újratölthető elemeket nem. 

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

összeillesztésével. 

• Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét. 

• Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket. 

• Azonnal vegye ki a lemerült elemeket. 

• Vegye ki az elemeket, ha 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 fulladásveszélyes. 

 

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja! 

 
A vámnak az elemekre vonatkozó törvény szerinti mérlegelése 

A régi elemek nem 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 az elektromos készülékek 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. 
 

 

 

 

 


