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MECHANICZNY MINUTNIK EAT 6120
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Produkt ten jest przeznaczony do pomiarów czasu maksymalnie do 120 minut. Po upływie ustawionego czasu, mechanizm dzwonkowy generuje sygnał dźwiękowy.
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.
Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAKRES DOSTAWY
- Minutnik
- Haczyki samoprzylepne
- Instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach gwarancja traci ważność.

- Ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub
modyfikacji produktu. Nie należy demontować.
- Produkt ten nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany z dala od dzieci!
- Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy uważnie obchodzić się z produktem, uderzenia, ciosy lub upadki z niewielkiej wysokości
mogą bowiem spowodować jego uszkodzenie.

UŻYTKOWANIE
- Należy ustawić minutnik na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Można również zamocować minutnik za pomocą załączonych haczyków samoprzylepnych, np.
na pionowej ścianie lub kuchennej szafce wiszącej (w tym celu należy usunąć taśmę ochronną
i mocno docisnąć haczyk). Powierzchnia, która będzie w kontakcie z klejem, musi być gładka,
czysta i odtłuszczona.
Minutnik ponadto na dole ma dwa paski magnetyczne.
- Obrócić pokrętło w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 360° aż do ustawienia maksymalnego przedziału czasowego. W ten sposób sprężyna mechanizmu dzwonkowego zostaje
napięta. Nie należy zbyt mocno dokręcać pokrętła (należy zatrzymać je zaraz po wyczuciu
oporu)!
Jeśli istnieje potrzeba skrócenia czasu oczekiwania, należy przekręcić pokrętło z powrotem w
lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Po upływie ustawionego na minutniku okresu czasu, wbudowany w produkt mechanizm dzwonkowy zostaje uruchomiony na kilka sekund.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Minutnik jest bezobsługowy, nie należy go nigdy demontować.
Produkt należy czyścić wyłącznie przy użyciu miękkiej, czystej, suchej szmatki. W żadnym wypadku nie należy używać silnie działających detergentów lub innych rozpuszczalników chemicznych,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.
Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie, w ten sposób można go zniszczyć.

UTYLIZACJA
Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.

DANE TECHNICZNE
Maksymalny okres czasu, jaki można ustawić: ........... 120 minut
Wymiary:............................................................................. 70 x 70 x 48 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga:................................................................................... 94 g

Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-ConradStr. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są
zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej
zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Instrukcja ta odpowiada stanowi
technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.
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