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Ébresztőóra

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 128657CE1X2XIII · 2022-08

hu   Használati útmutató
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Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges 
sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban 
leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, 
hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Rendeltetés
A termék csak száraz, belső helyiségekben használható.  
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra 
nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körül
mények között használja.

Veszély gyermekek esetében
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe 

 kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  

Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérülése
ket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és 
használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, 
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ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének 
gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezet
be került, azonnal forduljon orvoshoz. 

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély
• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre 

zárni tilos. 
• Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az 

elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
• Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

Sérülésveszély
• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel 

vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az 
érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk
• A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró 

 hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat. 
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• Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a 
 ter mékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig 
nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, 
amelyeket a kifolyt sav okozhat. 

• Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, 
közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Műszaki adatok

Modell:    659 953
Elem:    1 db LR6(AA)/1,5V típusú
Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfej
lesztés során műszaki és optikai változtatásokat 
hajtsunk végre az árucikken.
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Termékrajz (tartozékok)

  pontos idő 
 beállítókerék 

ON/OFF ébresztés  
be/kikapcsoló gomb

 ébresztési 
idő beállítókerék

Előlap
szundi funkció / világítás 

elemtartó

Hátlap

ébresztési idő mutatója

percmutató
óramutató

másodpercmutató
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Üzembe helyezés / Elem behelyezése

1.  Nyissa fel az elemtartót.
2.  Helyezze be a mellékelt elemet  

az elemtartóba. Az elem behe
lyezésekor ügyeljen a helyes 
 polaritásra (+/–).

3.  Zárja vissza az elemtartót.

4.  Állítsa be a pontos időt a pontos idő beállítókerekével .
  M A világítás néhány másodpercre történő bekapcsolásához 
nyomja meg röviden a gombot az ébresztőóra tetején.

Ébresztő funkció

Ébresztési idő beállítása
  M Állítsa be az ébresztési időt az ébresztési idő beállító
kerekével .
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Ébresztő funkció bekapcsolása
  M Az ébresztő funkció bekapcsolásához tolja a be/kikap
csoló gombot az ONra.  
A beállított ébresztési időben megszólal az ébresztő 
 hangjelzés.

Ébresztés megszakítása / kikapcsolása
  M  Az ébresztés megszakításához nyomja le  röviden az óra 
 tetején lévő gombot.

Az ébresztés elnémul, és néhány másodpercre bekapcsol  
a világítás.  
Kb. 5 perc múlva újra felhangzik az ébresztő hangjelzés.  
Az ébresztő hangjelzést kb. 35 percen belül annyiszor meg
szakíthatja, ahányszor szeretné, majd újra felhangzik.
Ha az ébresztést nem szakítja meg vagy kapcsolja ki, akkor  
az ébresztés kb. 35 percen keresztül szól, és 3 fokozatban 
 erősödik.  Ezután kikapcsol és 12 óra elteltével újra felhangzik. 

  M Az ébresztő hangjelzés és funkció kikapcsolásához tolja  
a be/kikapcsoló gombot az OFFra.



Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív 
 hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok 
gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akku-
mulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos 
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva 

ártalmatlanítsa.  Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat 
tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás 
esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi 
 készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban 
az illetékes települési vagy  városi önkormányzattól  kaphat fel
világosítást. Az elhasználódott  ele meket és akkumulátorokat  
az  illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy 
a forgalmazó szak kereskedésekben adja le.  

Cikkszám: 659 953


