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

sk   Návod na použitie
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok 
 používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby ne
dopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte  
si tento návod na neskoršie použitie.

Účel použitia
Výrobok je vhodný na použitie v suchých interiéroch. Výrobok 
je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné 
účely. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických pod
mienkach.

Nebezpečenstvo pre deti
• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného 

hrozí nebezpečenstvo udusenia!
• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí 

batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému 
poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie 
a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí.  
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Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie, alebo 
sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte 
 lekársku pomoc.

Varovanie pred požiarom/výbuchom
• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo 

skratovať.
• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií 

a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
• Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu (+/–).

Nebezpečenstvo poranenia
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, 

očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite 
 vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody
• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace 

 prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 



4

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu  
z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrob
ku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení 
batérie. 

• Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, 
priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

Technické údaje

Model:    659 953
Batéria:    1x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:  Tchibo GmbH,  Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania výrobku si vyhradzujeme právo 
na technické a optické zmeny výrobku.
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Prehľad (obsah balenia)

nastavovacie  
koliesko času

ON/OFF spínač zap./vyp.  
funkcie budenia

nastavovacie 
 koliesko pre 
čas budenia   

predná  strana
funkcia odloženého  
budenia/osvetlenie 

priehradka  
na batériu

ručička  
času budenia

minútová ručičkahodinová  
ručička

sekundová  
ručička

zadná strana
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Uvedenie do prevádzky / vloženie batérie

1. Otvorte priehradku na batériu.
2.   Priloženú batériu založte  

do  priehradky na batériu.  
Pri vkladaní batérie dbajte  
na správnu polaritu (+/–).

3.  Znovu zatvorte priehradku na batériu.

4.  Nastavovacím kolieskom času nastavte čas.
  M Krátko stlačte tlačidlo na vrchnej strane budíka  
na  zapnutie svetla na niekoľko sekúnd.

Funkcia budenia

Nastavenie času budenia
  M Nastavovacím kolieskom pre čas budenia  nastavte čas 
budenia.
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Zapnutie funkcie budenia
  M Na zapnutie funkcie budenia prepnite spínač zap./vyp.  
do polohy ON.  
Alarm zaznie v nastavený čas budenia. 

Prerušenie/vypnutie alarmu
  M  Na prerušenie alarmu krátko stlačte tlačidlo hore  
na budíku.

Alarm sa preruší a na niekoľko sekúnd sa zapne osvetlenie.  
Po cca 5 minútach zaznie opätovne alarm.  
Alarm môže byť priebehu cca 35 minút ľubovoľne často 
 prerušený a potom znovu zaznie.
Ak signál budenia neprerušíte alebo nevypnete, bude tento 
 signál znieť cca 35 minút a jeho hlasitosť sa bude zvyšovať  
v 3 úrovniach. Potom sa vypne a po 12 hodinách znovu zaznie.  

  M Na vypnutie signálu budenia a funkcie budenia prepnite 
spínač zap./vyp. do polohy OFF.



Likvidácia

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na 
to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú 
označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať 
spolu s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje 

oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú 
nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní  
a likvidácii škodlivé pre životné  prostredie a zdravie. Informácie 
o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré  prístroje bezplatne, 
vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie  
a akumulátory musíte odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej 
alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni,  ktorá 
predáva batérie. 

Číslo výrobku: 659 953


