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BUDOWA ZEGARKA/
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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Zegarek sportowy (patrz rys. A)
Wyświetlacz (patrz rys. A)
Przycisk START (patrz rys. A)
Przycisk RESET (patrz rys. A)
Przycisk MODE (patrz rys. A)
Przycisk LIGHT (patrz rys. A)

1
2
3
4
5
6

12

dystansu i prędkości (patrz rys. B)
1 bateria CR2032 (założona w zegarku):
Model AN0-SPC-100, AN0-SPC-128, AN0-SPC-208 i
AN0-SPC-512
1 bateria CR2025 (założona w zegarku):
Model AN0-SPC-800 i AN0-SPC-812
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

•
•

A

1

6

3
2
4

5

8
9

7

7 Wskazanie godziny (patrz rys. B)
8 Wskazanie minut (patrz rys. B)
9 Wskazanie sekund (patrz rys. B)
10 Wskazanie dnia tygodnia (patrz rys. B)
11 Datownik (patrz rys. B)
12 	Wskazanie liczby kroków, spalonych kalorii,

•
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Rysunek poglądowy

INFORMACJE OGÓLNE

Zapoznanie się i przechowywanie instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja odnosi się do zegarka sportowego, zwanego dalej „zegarkiem”. Zawiera
ona ważne informacje dotyczące obsługi.
Przed rozpoczęciem użytkowania zegarka należy
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń
ciała lub uszkodzeń zegarka. Instrukcja obsługi jest
zgodna z normami i przepisami obowiązującymi na
terenie Unii Europejskiej. Za granicą należy przestrzegać
również krajowych wytycznych i przepisów prawa. Należy
zachować instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości. W razie przekazania zegarka osobom trzecim
należy dołączyć niniejszą instrukcję obsługi.
Wyjaśnienie symboli
Poniższe symbole i słowa ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na zegarku lub na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE!
Rysunek poglądowy

Ten symbol/ hasło ostrzegawcze określa zagrożenie o
średnim stopniu ryzyka, które może spowodować śmierć
lub poważne obrażenia, jeżeli się go nie uniknie.
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WSKAZÓWKA
To hasło ostrzegawcze przestrzega przed możliwymi
szkodami rzeczowymi.
Ten symbol jest praktyczną informacją na
temat konstrukcji lub eksploatacji.
Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone
tym symbolem są zgodne z przepisami
wspólnotowymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

BEZPIECZEŃSTWO
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zegarek jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania
czasu i daty oraz do używania jako budzik, stoper i krokomierz. Jest on przeznaczony tylko do użytku prywatnego i
nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Należy używać
zegarka wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji
obsługi. Wszystkie inne sposoby użytkowania są traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem i mogą prowadzić
do szkód materialnych lub osobowych. Zegarek nie jest
zabawką dla dzieci. Producent ani sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo udławienia się i uduszenia
Zegarek zawiera baterię oraz drobne części i jest dostarczany w foliach ochronnych. Podczas zabawy dzieci mogą
połknąć baterie, drobne części lub folie ochronne co może
spowodować uduszenie.
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•
•

Należy przechowywać baterie, drobne części i folie
ochronne poza zasięgiem dzieci.
W razie połknięcia baterii lub drobnych części należy
natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o
obniżonej sprawności!
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób
o obniżonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej (np. osób
z częściową niepełnosprawnością lub
osób starszych o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) oraz nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np.
starszych dzieci)
Dzieci od ósmego roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą używać zegarka pod
nadzorem osoby dorosłej lub zostać poinstruowane na temat bezpiecznego używania
zegarka i być świadome niebezpieczeństwa
związanego z jego użytkowaniem.
–– Dzieciom nie wolno się bawić urządzeniem.
–– Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować zegarka bez nadzoru.
Więcej informacji oraz niniejszą instrukcję obsługi można
znaleźć na stronie www.krippl-watches.de

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowe postępowanie z zegarkiem może skutkować jego uszkodzeniem. Nie używać zegarka, jeśli jest
uszkodzony w widoczny sposób. Nie stawiać ciężkich
przedmiotów na zegarku. Chronić zegarek przed ekstremalną temperaturą i pyłem. Chronić zegarek przed upadkiem i uderzeniami, nie wywierać nacisku. Nie zanurzać
zegarka na dłuższy czas w wodzie ani w innych cieczach
(patrz rozdział „Wodoodporność”). Wymianę baterii zawsze zlecać zegarmistrzowi.
Unikać oddziaływania bardzo silnych pól magnetycznych
(np. telefonów komórkowych, telewizorów, suszarek do
włosów, golarek elektrycznych, spawarek elektrycznych,
transformatorów), ponieważ mogą one zakłócać pomiar
czasu zegarka.

•

•

•

Niebezpieczeństwo związane z bateriami

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu i oparzeń
chemicznych!
Poniżej podano kilka wskazówek dotyczących postępowania z bateriami:
• Nie narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła pochodzącego np. od
promieniowania słonecznego, ognia,
grzejników czy podobnych czynników –
zwiększone ryzyko wycieku baterii!
• Nie ładować ani w żaden inny sposób nie
regenerować baterii, nie demontować
ich, nie wrzucać do ognia, nie zwierać –
ryzyko eksplozji!

•
•

Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia, dlatego baterie i zegarek
trzeba przechowywać poza zasięgiem
dzieci. W przypadku połknięcia baterii
natychmiast udać się do lekarza.
Wyczerpane baterie niezwłocznie wyjąć
z urządzenia! Zwiększone ryzyko wycieku! W razie konieczności oczyścić styki
baterii oraz przeciwstyki w urządzeniu.
Nieprzestrzeganie ww. wskazówek
może być przyczyną uszkodzenia, a w
pewnych okolicznościach nawet wybuchu baterii. Unikać kontaktu ze skórą,
oczami oraz błonami śluzowymi. W
przypadku kontaktu z elektrolitem baterii, natychmiast spłukać dane miejsce
dużą ilością czystej wody i niezwłocznie
zgłosić się do lekarza.
Przechować niniejszą instrukcję obsługi, aby móc
później zasięgnąć informacji na temat baterii.
Więcej informacji dotyczących wymiany baterii można znaleźć w rozdziale „Wymiana baterii”.
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SPRAWDZENIE ZEGARKA I ZAWARTOŚCI
OPAKOWANIA

•

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieostrożne otwieranie opakowania ostrym nożem lub
innym ostro zakończonym narzędziem może spowodować
uszkodzenie zegarka lub akcesoriów.
- Należy zachować ostrożność przy otwieraniu opakowania.
Po wyjęciu zegarka z opakowania należy:
1. Usunąć opakowanie i wszystkie folie ochronne. Przechowywać materiały opakowaniowe poza zasięgiem
dzieci i utylizować je w sposób przyjazny dla środowiska.
2. Sprawdzić, czy w opakowaniu są wszystkie elementy
zestawu i czy zegarek nie jest uszkodzony.
Nie używać zegarka, jeśli zestaw jest niekompletny i/lub
zawiera uszkodzone części. Skontaktować się z producentem pod adresem serwisu podanego na karcie gwarancyjnej.

Rysunek poglądowy
Jeżeli podczas ustawiania przez ok. 60 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
to procedura ustawiania zostaje zakończona.
Wprowadzone dane zostają zapisane.

Ustawianie czasu, daty, wzrostu i masy ciała
1.
2.
3.

OBSŁUGA
Wybór trybu wyświetlacza

4.

(patrz rys. B).

5.
6.

Przy normalnym wskazaniu na ekranie 2 wyświetla
się aktualna godzina 7 , minuty 8 i sekundy 9 oraz
aktualny dzień tygodnia 10 , data 11 i liczba kroków 12
Na wyświetlaczu prezentowane są skrócone nazwy dni tygodnia: SU (niedziela), MO
(poniedziałek), TU (wtorek), WE (środa), TH
(czwartek), FR (piątek), SA (sobota).
•

Aby na ok. 3 sekundy podświetlić wyświetlacz zegarka, nacisnąć przycisk LIGHT 6 .

W trybie zegarka nacisnąć przycisk LIGHT 6 i przytrzymać wciśnięty przez ok. 3 sekundy. Na wyświetlaczu miga symbol 2 24H.
Nacisnąć przycisk START 3 aby wybrać 12- lub
24- godzinny system wyświetlania czasu.
Nacisnąć przycisk MODE 5 . Wskazanie sekund 9
miga.
Nacisnąć przycisk START 3 . Wskazanie sekund zostaje ustawione na 00. Jeżeli aktualna liczba sekund
wynosi więcej niż 30, to do wskazania minutowego
zostaje dodana jedna dodatkowa minuta.
Nacisnąć przycisk MODE. Wskazanie minut 8 miga.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia
aktualnej liczby minut.
Aby włączyć tryb szybkiego przewijania,
należy przytrzymać przycisk START.

7.
8.
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Zegarek może pracować w trzech głównych trybach
pracy: tryb zegarka, tryb alarmu (AL) oraz tryb stopera (ST). Aby przełączać się między trybami, należy
naciskać przycisk MODE 5 :

Nacisnąć przycisk MODE. Miga wskazanie godziny
7.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

aktualnej godziny. W przypadku wskazania 12-godzinnego na wyświetlaczu dla godzin pomiędzy południem a północą pokazywany jest symbol P.
Nacisnąć przycisk MODE. Wskazanie roku miga.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia
aktualnego roku.
Nacisnąć przycisk MODE. Miesiąc na datowniku 11
miga.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia
aktualnego miesiąca.
Nacisnąć przycisk MODE. Dzień na datowniku miga.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia
aktualnego dnia.
Nacisnąć przycisk MODE. Na wyświetlaczu miga
wskaźnik KM.
Nacisnąć przycisk START, aby wybrać tryb wyświetlania KM (kilometry) lub MILE (mile). W przypadku
trybu KM jednostki wprowadzane i wyświetlane są
w systemie metrycznym kg/cm/km, w trybie MILE w
in/lb/mile.

Aby uzyskać miarodajne dane na temat liczby kroków, spalonych kalorii oraz dystansu,
trzeba wprowadzić indywidualne wartości
wzrostu i masy cała. W przeciwnym razie zegarek skorzysta z wartości standardowych, które mogą być niezgodne z
osobistym profilem użytkownika.
17. Nacisnąć przycisk MODE. Wskazanie wzrostu miga.
18. Naciskając lub przytrzymując przycisk START, należy
ustawić wzrost.
19. Nacisnąć przycisk MODE. Wskazanie masy ciała miga.
20. Nacisnąć przycisk START, aby ustawić masę ciała.
Ustawianie czasu, daty, wzrostu i masy ciała jest teraz zakończone.
–– Aby zapisać ustawienia, nacisnąć przycisk LIGHT.
–– Aby ponownie rozpocząć ustawianie, nacisnąć przycisk MODE.

Włączanie i wyłączanie krokomierza
1.

2.

Aby włączyć krokomierz, w trybie zegarka nacisnąć
przycisk RESET 4 i przytrzymać wciśnięty przez
ok. 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawia się symbol
. Liczenie kroków i spalonych kalorii oraz obliczanie przebytego dystansu i średniej prędkości jest
aktywne dopiero po uruchomieniu krokomierza.
Pomiar się aktywuje, gdy zegarek zarejestruje wykonanie więcej niż 15 kroków.
Aby ponownie wyłączyć krokomierz, w trybie zegarka nacisnąć przycisk RESET 4 i przytrzymać
znika z
wciśnięty przez ok. 3 sekundy, symbol
wyświetlacza.
Dane na temat liczby kroków, spalonych kalorii, dystansu i średniej prędkości są automatycznie zerowane o północy.

Wskazanie liczby kroków, spalonych kalorii, dystansu, prędkości oraz 7-dniowa pamięć danych
1.

2.

3.

Aby przełączać się pomiędzy wyświetlaniem liczby
kroków (Steps) 12 , liczby spalonych kalorii (Kcal),
dystansu (KM lub MILE), średniej prędkości (KM/H
lub MILE/H) oraz 7-dniowej pamięci danych, nacisnąć przycisk START 3 w trybie zegarka.
W trybie wskazania 7-dniowej pamięci danych zegarek przełącza się automatycznie między wskazaniem
liczby kroków, spalonych kalorii i dystansu. Na górze
wyświetlacza widoczna jest data 11 . Aby wyświetlić zapisane dane z ostatnich 7 dni, nacisnąć przycisk
RESET 4 .
Nacisnąć przycisk START, aby powrócić do wyświetlania liczby kroków.
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Ustawianie czasu alarmu
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

––

W trybie alarmu nacisnąć przycisk RESET 4 , aby wybrać alarm 1 (AL1) lub alarm 2 (AL2).
Nacisnąć przycisk LIGHT 6 i przytrzymać wciśnięty
przez ok. 3 sekundy. Wskazanie minut czasu alarmu
miga.
Naciskać przycisk START 3 do momentu wyświetlenia odpowiedniej liczby minut.
Nacisnąć przycisk MODE 5 , wskazanie godziny miga.
Naciskać przycisk START do momentu wyświetlenia
odpowiedniej godziny. W przypadku wskazania 12-godzinnego na wyświetlaczu dla godzin pomiędzy południem a północą pokazywany jest symbol P.
Nacisnąć przycisk MODE, na wyświetlaczu pojawia się
- --.
Nacisnąć przycisk START, aby włączyć tryb drzemki. Na
. W aktywnym trybie
wyświetlaczu pojawia się
drzemki alarm rozbrzmiewa ponownie po upływie 5
minut.
Aby zakończyć ustawianie, nacisnąć przycisk LIGHT.
Aby ponownie rozpocząć ustawianie, nacisnąć przycisk
MODE. Po zakończeniu wprowadzania ustawień alarm
jest aktywny, a na wyświetlaczu pojawia się
lub
ALM.
O ustawionym czasie zegarek przez ok. 20 sekund emituje dźwięk alarmu.

Wyłączanie alarmu
––

––

8

3.

4.

W trybie alarmu nacisnąć przycisk START 3 , aby włą-

czyć alarm. Na wyświetlaczu pojawia się lub ALM.
Ponownie nacisnąć przycisk START, aby włączyć tylko
sygnalizację pełnej godziny. Na wyświetlaczu pojawia
się lub CHM. O każdej pełnej godzinie zegarek emituje krótki sygnał dźwiękowy.
Ponownie nacisnąć przycisk START, aby włączyć alarm i
sygnalizację pełnej godziny. Na wyświetlaczu pojawia
się oraz lub ALM oraz CHM.
Ponownie nacisnąć przycisk START, aby wyłączyć alarm
i sygnalizację pełnej godziny. Na wyświetlaczu nie jest
widoczny żaden z symboli.

Korzystanie ze stopera
1.
2.
3.
4.

Aby uruchomić stoper, nacisnąć przycisk START 3 w
trybie stopera.
Aby zatrzymać stoper, ponownie nacisnąć przycisk
START.
Aby wznowić pomiar czasu od zatrzymanej wartości,
ponownie nacisnąć przycisk START.
Aby ustawić wartość czasu na 0, nacisnąć przycisk
RESET 4 po uprzednim zatrzymaniu stopera.
W czasie pracy stopera można się przełączać
między różnymi trybami pracy zegarka. Stoper
nadal odmierza czas.

Pomiar międzyczasów

Aby wyłączyć alarm przed upływem czasu, nacisnąć 1.
przycisk START 3 , RESET 4 , MODE 5 lub LIGHT
6 . Alarm pozostaje aktywny, tzn. uruchomi się na- 2.
stępnego dnia o ustalonej godzinie.
W aktywnym trybie drzemki alarm włączy się ponow- 3.
nie po upływie 5 minut, tylko jeżeli nie został przedwcześnie wyłączony.
4.

Włączanie/wyłączanie alarmu i sygnalizacji
pełnej godziny
1.

2.

5.

Aby uruchomić stoper, nacisnąć przycisk START 3
w trybie stopera.
Aby w czasie pracy stopera wyświetlić międzyczas, nacisnąć przycisk RESET 4 .
Aby wyświetlić kolejne międzyczasy, naciskać ponownie przycisk RESET.
Aby zakończyć pomiar międzyczasów i wyświetlić czas
końcowy, nacisnąć przycisk START.
Aby ustawić wartość międzyczasów na 0, nacisnąć
przycisk RESET.

WODOODPORNOŚĆ

W poniższej tabeli można odnaleźć klasę wodoodporności
zegarka oraz odpowiednie wskazówki dotyczące właściwego
sposobu użytkowania. Wartość wyrażona w [bar] odnosi się
do ciśnienia, jakie zastosowano podczas badania wodood•
porności (DIN 8310).
•

•

Zgodnie z DIN wodoodporność to cecha konstrukcyjna,
na którą negatywny wpływ mogą mieć uderzenia, róż- •
nice temperatury, a także działanie tłuszczu i kwasu.
Po każdej ingerencji w zegarek, np. wymianie baterii,
naprawie mechanizmu, czyszczeniu, naprawie części
itp. trzeba sprawdzić wodoszczelność zegarka.

Zegarek został sprawdzony pod kątem wodoszczelności do 10
barów. Może być używany na przykład podczas pływania lub
nurkowania z rurką.
Wodoodporność
do
Deszcz,
krople wody
Mycie rąk

Prysznic

10 bar
Tak
Tak
Tak

Kąpiel,
pływanie

Tak

Sporty
wodne

Nie

WSKAZÓWKA
Zaleca się nie wchodzić z zegarkiem do sauny ponieważ
wskutek różnicy temperatur pod obudową może się
wytwarzać skroplona para wodna powodujące uszkodzenie
mechanizmu zegarka.
•
Podczas pływania lub pod wpływem strumienia wody

(np. w trakcie brania prysznica lub mycia rąk) może
dochodzić do chwilowych skoków ciśnienia. W takim
przypadku określone miejsca zegarka są narażone na
znacznie mocniejsze oddziaływanie ciśnienia niż może
to wynikać z głębokości zanurzenia.
O wodoszczelności zegarka można mówić dopiero od
klasyfikacji na poziomie 5 barów (możliwość brania
prysznica).
Od klasyfikacji na poziomie 10 barów zegarek może
być używany również podczas pływania. Wodoszczelność nie jest właściwością niezmienną, ponieważ
użyte elementy uszczelniające tracą swoje właściwości
w trakcie codziennego użytkowania lub też mogą ulec
uszkodzeniu wskutek uderzenia lub upadku. Wskutek
narażenia zegarka na duże różnice temperatury - na
przykład podczas opalania, a następnie wejścia do
chłodnej wody - pod obudową może się wytwarzać
skroplona para wodna. Nie musi to oznaczać, że zegarek nie jest wodoodporny, ale bezzwłocznie należy
pozbyć się wilgoci.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

WSKAZÓWKA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia!
Nieprawidłowo przeprowadzone czyszczenie może skutkować uszkodzeniem zegarka.
•
Nie zanurzać zegarka w wodzie ani w innych cieczach
(patrz rozdział „Wodoodporność”).
•
Nie używać agresywnych środków czyszczących,
ostrych ani metalowych przyrządów do czyszczenia,
noży, twardych szpatułek, itp. Mogą one uszkodzić powierzchnię zegarka.
•
Przednią i tylną część zegarka czyścić miękką, lekko
zwilżoną, szmatką lub miękką szczoteczką.
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DANE TECHNICZNE
Numer modelu zegarka znajduje się na
spodzie produktu.
Zasilanie modelu AN0-SPC-100,
AN0-SPC-128, AN0-SPC-208, AN0-SPC-512:
1 bateria guzikowa, typ CR2032, 1 x 3 V

CR2032

Zasilanie modelu AN0-SPC-800, AN0-SPC-812:
1 bateria guzikowa, typ CR2025, 1 x 3 V
CR2025
Temperatura pracy: od 0 ° C do + 40 ° C

WYMIANA BATERII

Baterie wolno wymieniać wyłącznie zegarmistrzowi,
w przeciwnym razie zegarek może ulec uszkodzeniu.
Poluzować 4 wkręty na pokrywce obudowy, zdjąć pokrywkę. Wyjąć zużytą baterię, a nową umieścić w komorze
baterii. Po wymianie baterii ponownie założyć pokrywkę
obudowy i zamknąć ją wkrętami.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej
wymiany baterii. Baterię wymieniać wyłącznie na baterię
tego samego lub równoważnego typu. Przy wkładaniu
baterii przestrzegać właściwego ułożenia biegunów. Nie
zwierać biegunów baterii!

UTYLIZACJA
Utylizacja opakowania
Opakowanie utylizować zgodnie z zasadami
segregacji odpadów.
Utylizacja zużytego sprzętu
(dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich,
w których występują systemy segregacji surowców
wtórnych)
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Nie wyrzucać zużytego sprzętu z odpadami
komunalnymi!
Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno
utylizować z odpadami komunalnymi –
zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(2012/19/UE) i przepisami krajowymi. Produkt należy
przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.
Można go zwrócić przy zakupie podobnego produktu
lub przekazać do autoryzowanego punktu recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nieprawidłowe obchodzenie się ze zużytym sprzętem może
mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie
ze względu na potencjalnie niebezpieczne materiały, które
często znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja produktu przyczynia
się również do efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych. Informacje dotyczące punktów zbiórki
zużytego sprzętu można otrzymać w urzędzie miasta, od
jednostki publiczno-prawnej odpowiedzialnej za usuwanie odpadów, autoryzowanej jednostki odpowiedzialnej
za utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub lokalnego zakładu gospodarki komunalnej.
Baterii i akumulatorów nie wyrzucać z odpadami
komunalnymi!
Każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do przekazywania baterii i akumulatorów
– niezależnie od tego, czy zawierają one
substancje szkodliwe*, czy nie – do gminnego / dzielnicowego punktu utylizacji lub do placówki handlowej, aby
umożliwić ich ekologiczną utylizację. Do punktu utylizacji
przekazywać wyłącznie rozładowane baterie.
*oznaczone symbolami: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE,
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Skrócona deklaracja zgodności:
Firma Krippl-Electronics oświadcza niniejszym, że zegarek spełnia podstawowe
wymagania oraz pozostałe obowiązujące postanowienia
dyrektyw 2011/65/UE, dyrektyw 2014/30/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności można uzyskać w naszym
serwisie. Dane kontaktowe – patrz karta gwarancyjna.
Deklarację zgodności można również znaleźć na naszej
stronie internetowej: www.krippl-watches.de
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