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Настінний годинник TFA «DESIGN» 

Інструкція з експлуатації 

 
 

 
 

Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 

 

1. Перед початком використання 

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і 
деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку 

несправностей. 

• Дотримання вказівок вашої інструкції з експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших 
законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за 

будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.  

• А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть 
призвести. 

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці! 

• Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому. 

 

2. В комплект входить 

• Настінний годинник 

• Інструкція по експлуатації 
 

3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 

• Безшумний рух стрілок «Плин» з плаваючою секундною стрілкою 

• Години з позначками 12 та 24 годин 

• Ідеально підходить для використання вдома, в офісі, залі очікування, вестибулі або передпокої або в якості 
подарунка 

 

4. Для вашої безпеки 

• Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище. Продукт необхідно 

використовувати тільки згідно з інструкцією. 

• Самостійний ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені. 

 

Увага!  

Ризик отримання травм: 

• Зберігайте пристрій і батарейки в недоступних місцях для дітей. 

• НЕ кидайте батарейки у вогонь, не допускайте короткого замикання, розбирання на частини або зарядки. 
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Можливість пожежі! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Порожні батареї необхідно замінювати як можна швидше, щоб 
уникнути витікання розчинів з батарей. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї або батареї 

різних типів.  

• Одягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли. 

 

! Важлива інформація стосовно безпеки продукту! 

• Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій. 

• Захищайте пристрій від вологи. 

 
5. Елементи 

A: Ручка налаштування B: Батарейний відсік 

 

6. Робота з пристроєм 

• Вставте одну нову батарейку розміром AA 1.5 V, додержуючись вказаної полярності. 

• Ваш годинник тепер готовий до використання. 
 

6.1. Налаштування годинника 

• Встановіть дійсний час, повертаючи ручку налаштування на задній стороні. 

 

7. Догляд за обладнанням 

• Виконуйте чищення вашого пристрою м’якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі 

засоби. 

• Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу. 

• Зберігайте ваш годинник в сухому місці. 
 

8. Пошук та усунення несправностей 

Проблеми  Рішення  

Відсутній рух 

стрілок 

 Розташуйте годинник у вертикальне положення  

 Впевніться, що дотримана правильна полярність батарейок 

 Замініть батарейку 

Неправильне 

відображення 

 Замініть батарейку 

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з 

продавцем, у якого ви купували цей продукт. 

 

9. Утилізація відходів 

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути 
перероблені і повторно використані. 

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані 

віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов 

щодо захисту навколишнього середовища. 

Позначення для важких металів: 

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець. 

 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 
(WEEE). 

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в 

призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид 

відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

 

10. Специфікації 

Енергоспоживання: Батарейка 1 x 1,5V AA (в комплекті 

не поставляється) 

Розміри: 305 x 38 мм 

Вага: 462 грам (тільки пристрій) 

 


