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Vážení zákazníci,

číslice těchto vesele barevných hodinek lze lehce
rozpoznat. 
To pomůže Vašemu dítěti přečíst správný čas.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti krásný čas.

Váš tým Tchibo

Odstraňte ochranné fólie.



Natahovací korunka má dvě
možné polohy:

normální poloha 
zastavení a nastavení
ručiček

Po vytažení korunky do
polohy jsou hodinky
 vypnuté. K nastavení času
(hodinové a minutové
ručičky) otáčejte korunkou. 
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Nastavení času
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Tipy k ošetřování a důležité pokyny 

• Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke
kterým může docházet při normálním nošení
na ruce. 

• Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání
teplot, aby se v nich netvořil kondenzát. 

• Je třeba se vyhýbat velmi silným magnetickým
polím, jinak by mohlo při měření času dojít 
k odchylkám.

• V žádném případě sami neotevírejte plášť.

• Výměna baterie: K chodu analogových hodinek
s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna
baterie s kysličníkem stříbrným typu 377. 

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodin-
kách dlouho, protože by mohla vytéct, 
a tak hodinky poškodit.
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Význam údajů v barech na zadní
straně hodinek

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky
po úplném zatlačení a zašroubování korunky
vodotěsné. 

Nejsou vhodné k potápění!

K zajištění vodotěsnosti nechte baterii vyměňovat
jen odborníky!
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Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou
 vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání
životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvi-

dovat odděleně od domovního odpadu. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají
staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské
správy.
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Baterie a akumulátory nepatří do
 domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona
povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní 
nebo městskou správou nebo ve specializované
 prodejně, ve které se prodávají baterie.

Baterie a akumulátory označené těmito
písmeny obsahují mimo jiné následující
škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Pb
Cd
Hg



Číslo výrobku : CZ 292 010 (růžová)
(barva) CZ 292 011 (modrá)
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