
Instrukcja obsługi

Mechanizm kwarcowy z zestawem wskazówek

Kat. Nr. 60.3060.01

Kat.-Nr. 60.3061.01 i 60.3061.02

W kolorze czarnym lub białym, 

zależnie od modelu

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 skontakto-
wać się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

9. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej
jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane re-
cyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie 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 zainstalowane na
stałe, i zutylizować je oddzielnie.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie 
utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( 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 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 akumulatory 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 sub-
stancji to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

10. Dane techniczne 

Zasilanie Bateria 1 x 1,5 V AA (nie są dołączone)
Używać baterii alkalicznych

Wymiary obudowy 56 x 29 x 56 (75) mm 

Zestaw wskazówek 1 Wskazówka sekundowa: 141 mm; 
Wskazówka minutowa: 117 mm; 
Wskazówka godzinowa: 88 mm

Zestaw wskazówek 2 Wskazówka sekundowa: 141 mm; 
Wskazówka minutowa: 110 mm; 
Wskazówka godzinowa: 88 mm

Zestaw wskazówek 3 Wskazówka sekundowa: 144 mm; 
Wskazówka minutowa: 114 mm; 
Wskazówka godzinowa: 85 mm

Zestaw wskazówek 4 Wskazówka sekundowa: 141 mm; 
Wskazówka minutowa: 99 mm; 
Wskazówka godzinowa: 82 mm

Długość osi 12,5 mm 

Masa 60.3060.01 – 32 g (tylko urządzenie)
60.3061.01 – 38 g (tylko urządzenie)

Nadaje się do tarcz zegarowych o maksymalnej grubości do 4 mm 

(bez podkładki gumowej) 

Średnica otworu ok. 8,3 mm
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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 powiado-
mienia. 
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Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA. 

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzeni

• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie wszystkie
jego funkcje i budowę, dowiecie się ważnych szczegółów odnośnie uruchomienia,
obsługi oraz uzyskacie porady odnośnie postępowania w wypadku awarii.

• Przestrzegając instrukcji, unikną Państwo uszkodzeń urządzenia i ryzyka

utraty ustawowych roszczeń z tytułu wad. Nie ponosimy odpowiedzialności

za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji 

• Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!

• Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!

2. Zakres dostawy

• Mechanizm kwarcowy • Cztery zestawy wskazówek
• Wieszak metalowy • Instrukcja obsługi

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

• Nie używać produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.

Ostrożnie ! � Niebezpieczeństwo zranienia lub uszczerbku na zdrowiu:

• Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
• Małe części (np. śruba) mogą stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo w przypadku

połknięcia.
• 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
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 najszybciej
wymienić. 

• Zwracać uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii. 
• W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami 

śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skon-
sultować się z lekarzem.

� Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu !

• Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i
wstrząsów. 

• Chronić przed wilgocią!
• Wskazówki zegara są delikatne i łatwo się wyginają. 

4. Montaż

• Odkręcić nakrętkę i gumową podkładkę z śruby gwintowanej na mechanizmie
zegarowym. 

• Zamontować samodzielnie wykonaną tarczę zegarową w zegarze. 
• W tym celu nałożyć metalowy wieszak, gumową podkładkę i tarczę zegara na 

gwincie, a następnie dokręcić wszystko nakrętką.
• Zdjąć folię ochronną ze wskazówki minutowej i godzinowej.
• Najpierw umieść wskazówkę godzinową, a następnie wskazówkę minutową na

mechanizmie nawijającym i ustaw obie na 12 godzin.
• Na koniec załóż sekundnik i również ustaw go na godzinę 12.
• Zwrócić uwagę, aby wskazówki zegara nie wygięły się podczas montażu i nie 

blokowały się wzajemnie.

5. Uruchamianie

• Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię, zgodnie z oznaczoną bie-
gunowością +/-. 

• Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

Ustawianie godziny

• Za pomocą pokrętła z tyłu ustawić aktualną godzinę. 
• Nie obracać bezpośrednio wskazówkami! Może to spowodować uszkodzenie

mechanizmu zegara.

6. Pielęgnacja i konserwacja

• Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do 
szorowania ani rozpuszczalników ! 

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego
baterię.

• Przechowywać urządzenie w suchym miejscu! 

7. Wymiana baterii

• Gdy tylko funkcja urządzenia staje się słabsza, należy wymienić baterię. 
• Włożyć nową baterię (1 x 1,5 V AA) do kasetki na baterię. Podczas wkładania baterii

należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.

Ustaw 1 Ustaw 2 Ustaw 3 Ustaw 4
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