
Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den
• Läs bruksanvisningen noggrant. 
• Om du följer och respekterar instruktionen i bruksanvisningen 

förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade
rättigheter till följd av fel på grund av felaktig användning. 

• Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att ni inte 
följer dessa instruktioner. 

• Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
• Förvara denna bruksanvisning för framtida referens!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i
korthet

• Glad väggklocka i form av en uggla
• I ljusa färger, perfekt för barnrum
• Ugglans ögon och stjärtfjädrar rör sig fram och tillbaka varje sekund
• Pendelrörelsen visar barnen tidens gång
• Urtavla av filt

3. För din säkerhet
• Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde

som beskrivs ovan. Det bör endast användas enligt beskrivningen i
dessa instruktioner. 

• Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är
förbjudna.

Varning! � Risk för skada:

• Förvara instrumentet och batterierna utom räckhåll för barn. Små
delar kan sväljas av barn (under tre år). 

• Batterierna innehåller skadliga syror och kan vara livshotande om de
sväljs. Om ett batteri sväljs kan det leda till allvarliga inre brännskador
och dödsfall inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha
svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart
läkare.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra ska-
dor som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla
och nya batterier tillsammans, eller batterier av olika slag. 

• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läk-
kande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena
med vatten och kontakta läkare!

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stö-

tar. 
• Skydda den mot fukt!

4. Delar (Fig. 1)
A: Inställningshjul
B: Pendelhållare
C: Batterifack för klockan
D: Batterifack för pendeln

5. Komma igång
• Ta de individuellt inslagna stjärtfjädrarna och klicka fast ordentligt i

hängaren (Fig. 2).
• Sätt i ett nytt batteri 1,5 V AA i vart och ett av de två batterifacken,

polaritet enligt bilden. 
• Ställ in den faktiska tiden genom att vrida inställningshjulet på bak-

sidan. 
• Med det inbyggda hänget kan kan du hänga upp pendelklockan med

en spik eller en skruv väggen.
• Knuffa försiktigt igång pendeln för att den ska börja svänga.

Observera: Om pendeln inte svänger eller svänger oregelbundet, kon-
trollera om pendelklockan hänger vertikalt. Använd vid behov ett
vattenpass.

6. Skötsel och underhåll
• Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösnings-

medel eller skurmedel. 
• Ta ur batterierna om du inte använder produkten under en längre tid.
• Förvara instrumentet på en torr plats.

7. Felsökning
Problem Lösningar

Visarna rör sig inte ➜ Byt batteri i det övre batterifacket
➜ Se till att batteripolariteten är korrekt

Pendeln rör sig inte ➜ Placera klockan i upprätt läge
➜ Byt batteri i det nedre batterifacket
➜ Se till att batteripolariteten är korrekt

Felaktig visning ➜ Byt batteri i det övre batterifacket

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören
från vilken du köpte den. 

8. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitati-
va material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.
Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insam-
lingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladd-
ningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv om
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektro-
nisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.
Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en
utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och
elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt
bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande
regelverk!

Kassering av batterierna  
Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras
med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tung-
metaller, som kan vara skadliga för miljön och människors
hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla
råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan åter-
vinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig
att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara
batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare
eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella
eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du
kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din
kommunfullmäktige eller kommun. 
Namnen på de tungmetaller som ingår är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

9. Specifikationer 

Strömförbrukning Batterier 2 x 1,5 V AA (ingår ej)
Använd alkaliska batterier

Mått 110 x 70 x 330 mm

Vikt 405 g (endast instrument)
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� Pendelklocka för barn � Pendelklocka för barn Bruksanvisning
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