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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu

000672554

Budzik Braun 660060, analogowy,
Kwarcowy
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Należy pamiętać, że alarm może zostać przerwany tylko po pierwszym brzmieniu, poprzez
wypowiedzenia jakiegoś słowa (np. stop) do zegara.
Ta przerwa alarmu włącza mechanizm drzemki, a cykl alarmu rozpocznę się ponownie 4 minuty
później. To działanie może być powtórzone aż do 40 minut. Alarm można wyłączyć w ciągu tych 40
minut, naciskając przycisk alarmu z tyłu zegara.
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Gwarancja
Na produkt obowiązuje 2 letnia gwarancja zawierająca wady wykonania ( z wyjątkiem baterii).
Gwarancja jest ważna w tych krajach gdzie budzik jest oficjalnie sprzedawany. Zepsuta lub pęknięta
obudowa nie jest objęta gwarancją.

Info linia Braun
Centrum pomocy Braun
W przypadku problemów z produktem, sprawdź lokalne centrum serwisowe pod adresem:
www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com
Lub skontaktuj się pod numerem telefonu: +44 208 208 1833

Informacje dotyczące utylizacji
a) Produkt

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji
oddzielnie
b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i
akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.
Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.
Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie
odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na
śmieci po lewej stronie).
Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub
gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz
przyczynić się do ochrony środowiska.
W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska.
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