TFA_No. 60.3047_Anl_schwedisch

15.03.2021

16:24 Uhr

Seite 1

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Kat.-nr. 60.3047

Kat.-nr. 60.3047

C

A
B
Väggklocka



5. Drift
• Sätt i ett nytt batteri AA-storlek 1,5 V med polariteten som angivit.
• Din klocka är nu klar att använda.
5.1 Inställning av klockan
• Ställ in den faktiska tiden genom att vrida inställningsratten på baksidan.
6. Skötsel och underhåll
• Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
• Ta ut batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
• Förvara klockan på en torr plats.

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.
1. Innan du använder den
• Var noga med att läsa igenom bruksanvisningen noggrant.
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att
lära sig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer
om dess första användning, hur man använder den, och få råd i händelse av fel.
• Att följa och respektera instruktionen i din handbok kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rätttigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
• Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till
följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
• Ta särskilt del av säkerhetsråden!
• Vänligen behåll denna handbok för framtida referens!

7. Felsökning
Problem
Visarna rör sig inte

➜ Se till att batteripolariteten är korrekt
➜ Byt batteri

Felaktig indikering

➜ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören
som du köpte den från.
8. Avfallshantering
Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier
med vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din
butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.
Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly

2. Leveransinnehåll
• Väggklocka
• Bruksanvisning
3. För din säkerhet
• Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa
anvisningar.
• Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om
elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).
Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushålls-sopor.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och
elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt
bortskaffande.

Varning!
Risk för skada:

• Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om
ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller
på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp.
Risk för explosion!
• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador
som uppstår pga. läckage.
• Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och glasögon vid hantering av läckande batterier!



Viktig information om produktsäkerhet!
• Vrid inte direkt på visarna, det kan skada klockmekanismen.
• Utsätt inte instrumentet för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
• Skydda den mot fukt.
4. Delar
A: Inställningsvredet
B: Batterifack
C: Väggmonteringshål

Lösning

9. Specifikationer
Strömförbrukning:

Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Hölje dimension:

Ø 350 x 35 mm

Vikt:

498 g (endast instrument)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA
Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift
och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på
vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.
www.tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
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