
Elektryczna temperówka do ołówków i kredek General Office (NX5761)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• temperówka elektryczna

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebujesz 4 baterii AA.

Dane techniczne:

• zasilanie: 4 baterie typu AA, 6 V

• wymiary (WxHxD): 100 x 67 x 38 mm

• waga: 106 g.

Wkładanie baterii

Otwórz komorę baterii znajdującą się w dolnej części elektrycznej temperówki i włóż 4 baterie.

Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Ponownie zamknij komorę baterii.

Użytkowanie

1. Umieść elektryczną temperówkę na płaskiej powierzchni.

2. Włóż ołówek lub kredkę do elektrycznej temperówki.

3. Proces ostrzenia rozpoczyna się automatycznie.

4. Pozostałości po ostrzeniu są zbierane do pojemnika na odpady.

5. Przezroczysty pojemnik na odpady należy regularnie opróżniać, zdejmując go z temperówki

elektrycznej i opróżniając.

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.



• Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę produktu bez nadzoru.

• Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

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.

• Akumulatory mają niższe napięcie wyjściowe niż baterie. Powoduje to, że niektóre urządzenia do

działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• 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 i wrzucać ich do ognia.

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

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu

w tym samym czasie!

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.

• Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy przy

zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni

większej niż 400 m2 lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.

• Pamiętaj,  że  obecność  składników  niebezpiecznych  w  sprzęcie  i  bateriach  może  potencjalnie

powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla

zdrowia ludzi.

• Jeżeli  zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na

odpady"),  to  pamiętaj,  że  ten  towar  podlega  selektywnej  zbiórce  odpadów  i  nie  możesz  go

umieszczać razem z innymi odpadami.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza, że produkt NX-5761-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.


