
Instrukcja obsługi

Kat. Nr. 60.3055

TFA_No. 60.3055_Anleit_polnisch  03.03.2022  10:38 Uhr  Seite 1



32

Rys. 1 Rys. 2

A 1 A 3A 2

TFA_No. 60.3055_Anleit_polnisch  03.03.2022  10:38 Uhr  Seite 2



54

Rys. 3

A 4

Rys. 4

A 7 A 7

A 7

A 6A 5 A 6

TFA_No. 60.3055_Anleit_polnisch  03.03.2022  10:38 Uhr  Seite 3



76

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

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

• Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia

urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowo-

dowanych niewłaściwym użytkowaniem. 

• Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez

nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. 

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu!

2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w

skrócie 

• Wyświetlacz analogowy z sekundnikiem
• Z miękką osłoną z tworzywa sztucznego
• Do postawienia na zintegrowanych nóżkach
• Trzy przyssawki ułatwiające mocowanie do gładkich powierzchni
• Bryzgoszczelność

Zegar łazienkowy �
3. Wskazówki bezpieczeństwa 

• Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym 
zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to
przedstawione w niniejszej instrukcji. 

• Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie 
urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie !� Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń: 

• Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem 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 zdrowia 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 przypusz-
czacie, 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 łado-
wać. Niebezpieczeństwo wybuchu!
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Zegar łazienkowy �
• Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak

najszybciej wymienić. 
• 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. 

• Zegar jest bryzgoszczelny, ale nie jest wodoodporny. Nie zanurzać
urządzenia w wodzie. Chronić przed bezpośrednim strumieniem wody.

4. Elementy składowe 

A 1: Zegar A 2: Plastikowa osłona
A 3: Zamykanie pokrywy A 4: Pokrętło godziny
A 5: Kasetka na baterię A 6: Stopy zintegrowane
A 7: 3 przyssawki

5. Uruchamianie

• Zdjąć osłonę z tworzywa sztucznego.
• Położyć zegar wyświetlaczem w dół na powierzchni dłoni. 

Zegar łazienkowy �
• Obróć pokrywę lekko w kierunku strzałki (OPEN) i zdejmij ją.
• Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię, zgodnie z

oznaczoną biegunowością +/-. 
• Za pomocą pokrętła ustawić godzinę.
• Ostrożnie przykręć z powrotem pokrywę zamykającą. Zwrócić uwagę

na pierścień uszczelniający.
• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 
• Ponownie włożyć zegar do osłony z tworzywa sztucznego.

6. Ustawianie i mocowanie

• Urządzenie można postawić na zintegrowanych nóżkach.
• Przyssawek używać tylko na gładkiej powierzchni. Podczas zdejmowa-

nia zegara nie ciągnąć za obudowę. Ostrożnie oderwać palcami 
przyssawki od ściany.

• Uwaga: Na skutek wysokiej wilgotności powietrza panującej w łazi-
ence przyssawki mogą utracić przyczepność.

7. Pielęgnacja i konserwacja

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać 
substancji do szorowania ani rozpuszczalników ! 
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Zegar łazienkowy �
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć

z niego baterię.
• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! 

8. Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie

Brak ruchu wskazówki ➜ Włożyć baterię z zachowaniem 
prawidłowej biegunowości

➜ Wymienić baterię 

Nieprawidłowe wskazanie ➜ Wymienić baterię

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy
skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten pro-
dukt.

9. 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
generowanie odpadów i chroni środowisko. 

Zegar łazienkowy �
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 
zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE
odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych ( WEEE ). 
Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest 
zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w
wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących
obecnie przepisów!

Utylizacja baterii

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

10. Dane techniczne 

asilanie Bateria 1 x 1,5V AA (nie dołączony)
Używajcie baterii alkalicznych 

Stopień ochrony IP X4

Wymiary obudowy Ø 102 x 55 mm

Waga 167 g (tylko urządzenie) 

Zegar łazienkowy �

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za
zgodą 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.

www.tfa-dostmann.de

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