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1. Wskazówki bezpieczeństwa

• Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w
niniejszej instrukcji.

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia
jest niedozwolone.

Ostrożnie!� Niebezpieczeństwo zranienia:

• Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci. 

• Małe części mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia. 
• Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać

życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdro-
wia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria
została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich
wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła
zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy
natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować ani ładować.
Niebezpieczeństwo wybuchu!

• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najs-
zybciej wymienić. Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas
wkładania baterii. 

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z
niego bateria/baterie.

• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i
błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone
miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz
wstrząsy. 

• Urządzenie należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać
materiałów ściernych ani rozpuszczalników! 

• Urządzenie nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach
zamkniętych. Chronić przed wilgocią! 

4. Elementy składowe

A 1: Haczyk do wieszania na ścianie
A 2: Komora baterii

B 1: M.SET Przycisk
B 2: RESET Przycisk
B 3: REC Przycisk

5. Uruchomienie

• Włożyć nową baterię AA 1,5 V, biegun +/- zgodnie z rysunkiem. 
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

5.1 Odbiór czasu radiowego

• Wskazówki ustawiają się na godzinę 12, a zegar radiowy przez 3–12 minut
próbuje odebrać sygnał radiowy. Jeżeli po upływie kilku minut zostanie
odebrany sygnał radiowy, wskazówki automatycznie ustawią się na aktualną
godzinę.

• Odbiór radiowy DCF odbywa się automatycznie 12 razy dziennie. 
• Odbiór radiowy DCF można aktywować również ręcznie. Nacisnąć i rzytrzmać

przycisk REC przez trzy sekundy.
• Wskazówki ustawiają się następnie na godzinę 12, a zegar radiowy rozpoczy-

na nową próbę odebrania sygnału radiowego.
• Jeżeli zegar radiowy nie może odebrać sygnału DCF (np. z powodu

zakłóceń, odległości przesyłania itp.), godzinę można ustawić ręcznie.

5.2 Ręczne ustawianie godziny

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk M.SET przez trzy sekundy. 
• Teraz nacisnąć i przytrzymać przycisk M.SET, aż wyświetli się aktualna god-

zina.
• Jeżeli przycisk M.SET zostanie naciśnięty tylko na krótko, wskazówki prze-

stawią się o minutę do przodu.
• Nacisnąć przycisk REC lub czekać 8 sekund, po czym urządzenie zastosuje

zmianę automatycznie.
• Jeżeli sygnał DCF jest odbierany pomyślnie, godzina ustawiona ręcznie

zostanie nadpisana.

5.3 Informacja: Odbiór czasu radiowego

• Przesyłanie godziny następuje z zegara atomowego znajdującego się w
pobliżu Frankfurtu nad Menem przez sygnał częstotliwości DCF-77 (77,5
kHz) o zasięgu ok. 1500 km. Zegar radiowy odbiera sygnał, konwertuje i
zawsze wyświetla dokładną godzinę. Przełączenie z czasu letniego na
zimowy również następuje automatycznie. 

• Unikać bliskości możliwych źródeł zakłóceń, które mogą negatywnie
wpływać na odbiór radiowy. Zaleca się zachowanie dystansu wynoszącego
co najmniej 2 metry od ewentualnych urządzeń zakłócających (telewizora,
komputera, kuchenki mikrofalowej, telefonów bezprzewodowych, niani
elektronicznej) i dużych metalowych przedmiotów (np. lodówki). W przy-
padku ścian litych, zwłaszcza z elementami metalowymi, zasięg nadawania
może się znacznie zmniejszyć. W ekstremalnych przypadkach zaleca się
postawienie urządzenia w pobliżu okna. 

• W nocy zakłócenia atmosferyczne są najczęściej mniejsze. Jeden odbiór w
ciągu dnia wystarczy, aby zapewnić dokładność (±1 sekunda). 

P

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA. 

Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie

• Prosimy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. 

• Instrukcja obsługi jest załączona do urządzenia lub może zostać pobrana ze
strony: 
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

• Nie należy używać urządzenia inaczej, niż zostało to przedstawione w
instrukcji.

• Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz
zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nie-
prawidłowe użytkowanie. 

• Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa !
• Zachowujcie instrukcję obsługi w dobrym stanie !

6. Funkcja oszczędzania energii

• Aby obniżyć zużycie baterii, wskazówka sekundowa codziennie zatrzymuje
się między godz. 22 a godz. 6.

7. Wymiana baterii

• Gdy tylko funkcje stają się słabsze i gdy wskazówka sekundowa zatrzymuje
się nawet w ciągu dnia (między godz. 6 a godz. 22) na godz. 12, należy
wymienić baterię. 

8. Mocowanie

• Aby zamocować urządzenie na gwoździu na ścianie, użyć haczyka do
mocowania na ścianie. Przed ostatecznym montażem upewnić się, czy w
wybranym miejscu montażu odbiór sygnału DCF jest możliwy.

9. Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Nieruchome wskazówki ➜ Włożyć baterię zgodnie z biegunowością
zegara ➜ Wymienić baterię na nową

Wskazówka sekundowa zatrzymuje się od godz.
6 do godz. 22: 

➜ Czekać na odbiór sygnału radiowego
➜ Wymienić baterię na nową
22 do godz. 6: 

➜ Funkcja oszczędzania energii

Brak odbioru DCF ➜ Naciskać przycisk REC przez 3 sekundy i
ręcznie aktywować

➜ Aktywować odbiór ręcznie
➜ Czekać na próbę odbioru w nocy
➜ Wybrać inne miejsce ustawienia urządzenia
➜ Ręcznie ustawić godzinę 
➜ Usunąć źródła zakłóceń
➜ Ponowne uruchomienie urządzenia zgodnie

z instrukcją obsługi

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Nacisnąć przycisk RESET spiczastym 
przedmiotem

➜ Wymienić baterię na nową

Jeżeli mimo tych działań urządzenie nadal nie działa, należy skontaktować się
ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.

10. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu
wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać
poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowa-
nie odpadów i chroni środowisko. 
Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu
o istniejące systemy zbiórki odpadów.

Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalo-
wane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnoś-
nie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utyli-
zacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki
dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do
pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i aku-
mulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku
niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako
konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania
zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji,
sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki
zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi. 
Oznaczenia zawartych w bateriach i akumulatorach szkodliwych
substancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. 

11. Dane techniczne

Zasilanie: baterie 1 x 1,5V AA (nie są zawarte w zestawie)
Zalecamy baterie alkaliczne!

Wymiary obudowy: Ø 245 x 41 mm

Waga: 559 g (tylko urządzenie)

Niniejszą instrukcję lub jej fragmenty wolno publikować wyłącznie za zgodą firmy TFA Dostmann. Podane dane techniczne
odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane
techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru 
artykułu w polu Szukaj.

Deklaracja Zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 60.3544.01 odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Pełny
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy 02/22
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