
Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup czujnika ciepła w kształcie bombki – doskonałej alternatywy dla detektorów

dymu.

Prosimy  o  przeczytanie  instrukcji  i  przestrzeganie  podanych  wskazówek  i  porad,  aby  mogli

Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Pearl24 Sp. z o. o.

Zawartość zestawu

• Czujnik ciepła w kształcie bombki

• Bateria 9V (6LR61)

• Instrukcja obsługi.

Zastosowanie

Należy rozkręcić bombkę – przekręcić górną część w prawo, zdjąć opakowanie baterii, włożyć ją

do środka urządzenia oraz zakręcić bombkę w lewo. Czujnik ciepła rozpoczyna monitorowanie

temperatury powietrza. Jeśli temperatura będzie wyższa niż 55 °C czujnik wysyła głośny sygnał

ostrzegawczy (90 db). 

WSKAZÓWKA

W celu  upewnienia  się,  czy  umieszczona  wewnątrz  urządzenia  bateria  działa

poprawnie, a co za tym idzie, czy czujnik ciepła jest sprawny, należy przez chwilę

utrzymywać bombkę nad źródłem ciepła.  Jeśli  temperatura wzrośnie,  a czujnik

tego nie zasygnalizuje, należy wymienić baterię. 

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.



Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację baterii. Błędnie włożone baterie mogą

doprowadzić do zniszczenia urządzenia.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz,  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii lub akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostają nieużywane przez dłuższy czas.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-6886 jest zgodny z dyrektywami WE.


