Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Navodila za
uporabo

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z
navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične
kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in
na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne
podatke. Prednost za vas: Ni več nadležnega
prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon,
nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z
internetom.*
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz
spletne trgovine s programi (aplikacijami)
vašega pametnega telefona.

RADIJSKO VODENA
KOPALNIŠKA URA

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično
preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o
Hoferjevem i zdelku, ki ste ga kupili.*
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*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi
na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem
naslovu www.hofer-servis.si.
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prijazna navodila
ID: #05000

4

SLO

Kazalo

1

2
3
3
4

5
Primer modela

B

C

5

13

6

15

M.SET

14

REC

RESET

SIZE AA 1.5V

12

SIZE AA 1.5V

7
FUNK

11

EIN

N

EU

10

T

STELLEN

S TA R

9

8
6

Pregled.... .................................................................................... 4
Uporaba ....................................................................................... 5
Vsebina kompleta/deli naprave................................................ 6
Splošno .........................................................................................7
Preberite in shranite navodila za uporabo ................................7
Razlaga znakov ................................................................................7
Varnost ........................................................................................ 9
Namenska uporaba ....................................................................... 9
Varnostni napotki........................................................................... 9
Prva uporaba .............................................................................14
Preverite uro in vsebino kompleta ............................................14
Namestitev/postavitev ure .......................................................14
Namestitev ure s priseski .............................................................14
Namestitev ure z obešalnim ušescem.......................................16
Namestitev ure s podstavkom ....................................................16
Funkcije ...................................................................................... 17
Funkcije digitalne ure................................................................... 17
Funkcije analogne ure..................................................................18
Funkcijske tipke digitalne ure.....................................................18
Funkcijske tipke analogne ure ...................................................19
Začetek uporabe ....................................................................... 20
Sprejem radijskega signala ........................................................ 20
Začetek uporabe digitalne ure ...................................................21
Začetek uporabe analogne ure................................................. 23
Ročno nastavljanje časa (digitalna ura) .................................. 23
Ročno nastavljanje časa (analogna ura) ................................. 24
Ročna sinhronizacija (analogna ura) ....................................... 25
Prikaz temperature ...................................................................... 25
Zaslonski prikaz dni v tednu (digitalna ura) ........................... 26
Zamenjava baterij .....................................................................27
Čiščenje ...................................................................................... 28
Shranjevanje ............................................................................. 28
Odpravljanje napak...................................................................29
Tehnični podatki ........................................................................ 31
Izjava o skladnosti .....................................................................32
Odlaganje med odpadke ..........................................................32
Garancijski lisT ...........................................................................35
Garancijski pogoji ..................................................................... 36

Dok./Rev.-Nr. 93863_20160617

A

SLO

SLO

Vsebina kompleta⁄deli naprave
Ohišje

15

Tipka M.SET

2

Obešalno ušesce

16

Pokrov ohišja

3

Prisesek, 4×

17

Prikaz časa

4

Podstavek

5

Baterija

19

Simbol radijskega oddajniškega stolpa
Prikaz sekund

6

Predal za baterije

20

Prikaz temperature

7

Tipka

21

Prikaz dneva v tednu

8
9
10
11

12
13
14

18

Tipka

22

Tipka NEUSTART (PONOVNI ZAGON)
Držalo podstavka
Tipka FUNKSIGNAL (RADIJSKI SIGNAL)

23

E

3
16

EU

25

S TA R

G

F

Prikaz datuma

23

Prikaz meseca

22
21

24

1

SIZE AA 1.5V

N

1

D

5

T

6

DST/simbol poletnega
časa
Kazalec

20:36

28 6 58
28 8
D

M

24
17
18

23

19

22
20

S

20

20:36
28 6
DST

D

M

288

58

17
18
19
21

H

Tipka EINSTELLEN
(NASTAVITEV)
Tipka RESET
(PONASTAVITEV)
Tipka REC

25

RADIO CONTROLLED
TEMPERATURE

Izdelku je ob dobavi priložena ena
1,5-voltna baterija tipa LR6.
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Splošno

Splošno

Splošno

OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko,
če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih
poškodb.

POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se
ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih
poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne
škode.
Ta simbol podaja dodatne koristne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Izjava o skladnosti (glejte razdelek „Izjava
o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise
Skupnosti v Evropskem gospodarskem
prostoru.
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Preberite in shranite navodila za
uporabo
Ta navodila za uporabo veljajo za to radijsko vodeno kopalniško uro. Vsebujejo pomembne informacije o namestitvi, postavitvi in uporabi.
Zaradi lažje razumljivosti je radijsko vodena kopalniška
ura v nadaljevanju poimenovana samo „ura“.
Pred začetkom uporabe ure natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči poškodbe
ali škodo na uri.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi
predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če uro predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na uri ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.
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Varnost

Varnost

OPOZORILO!
Nevarnost eksplozije!
Če baterije vržete v odprt ogenj ali jih neustrezno zamenjate, lahko eksplodirajo in iz
njih začnejo izhajati strupeni hlapi.
− Baterije zamenjajte samo z enakim ali
enakovrednim tipom.
− Baterij ne mečite v odprt ogenj in jih ne
izpostavljajte prekomerni vročini (na
primer neposrednim sončnim žarkom).
− Baterije zavrzite tako, kot je opisano v
poglavju „Odlaganje med odpadke“.
OPOZORILO!
Nevarnost zastrupitve!
Če otroci pogoltnejo poškodovane baterije,
se baterije lahko razlijejo, kar lahko vodi do
zastrupitev ali smrti.
− Baterije hranite izven dosega otrok.
− Če predala za baterije ne morete več
zapreti, zavrzite uro v skladu z opisi v
poglavju „Odlaganje med odpadke“.
10
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Zaščiteno pred trdimi tujki s premerom od
12,5 mm naprej in zaščita pred vodo, ki škropi
na vse strani.

Varnost
Namenska uporaba
Ura je namenjena samo za uporabo kot ura s prikazom
temperature. Ura je namenjena izključno za zasebno
uporabo in ni primerna za poslovne namene. Ura ni
igrača.
Uro uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za
neprimerno in lahko privede do materialne škode.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega
jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve!
Če otroci pogoltnejo dele embalaže ali
majhne delce, se z njimi lahko zadušijo.
− Otroke držite proč od delov embalaže ali
majhnih delcev.
POPRODAJNA PODPORA
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Varnost

POZOR!
Nevarnost kemičnih razjed!
Če za uro uporabljate različne tipe baterij,
se lahko poviša tveganje iztekanja baterij.
Če se dotaknete poškodovanih ali izteklih
baterij, se lahko poškodujete ter opečete.
− Baterij, ki so iztekle, se ne dotikajte.
Če že pridete v stik s kislino iz baterije,
prizadeto mesto takoj temeljito sperite
z obilico čiste vode, pri reakcijah na koži
pa takoj obiščite zdravnika.
− Da bi se izognili iztrošenju baterije, je ne
polnite, ne razstavljajte in ne ustvarite
kratkega stika.
− Baterijo odstranite iz ure takoj, ko se
izprazni.
− Uporabljajte le baterije enake zmogljivosti (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
− Po potrebi očistite baterijske kontakte in
tudi nasprotne kontakte v napravi.
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− Če menite, da je oseba pogoltnila baterijo ali pa je baterija v telo prišla na
drugačen način, nemudoma poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi
telesnimi okvarami, starejše osebe z
zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja (na primer starejši otroci).
− Otroci, stari osem let in več, ter osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko to uro
uporabljajo le pod nadzorom ali če so
bili poučeni o varni uporabi ure in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne
smejo igrati z uro. Otroci brez nadzora
ne smejo čistiti izdelka.
− Poskrbite, da v bližini ure ne bo otrok,
mlajših od osem let.
POPRODAJNA PODPORA
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Prva uporaba

Varnost

Prva uporaba

OBVESTILO!

Preverite uro in vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim
nožem ali drugimi koničastimi predmeti,
lahko hitro poškodujete uro.
− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Uro vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).
3. Preverite, ali je ura morda poškodovana. Če je komplet nepopoln ali če je ura poškodovana, je ne uporabljajte, temveč se obrnite na pooblaščeni servis
proizvajalca, ki je naveden na garancijskem listu.

Namestitev⁄postavitev ure
Za namestitev ure obstajajo naslednje možnosti:
± namestitev ure s priseski 3 (glejte sliko A).
± namestitev ure z obešalnim ušescem 2 .
± namestitev ure s podstavkom 4 .

Namestitev ure s priseski
Pri namestitvi ure s priseski 3 upoštevajte naslednje
napotke (glejte sliko A):
14
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Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z uro lahko povzroči
motnje delovanja in poškodbe ure.
− Ne polagajte predmetov na uro.
− Ne pritiskajte na steklo.
− Steklu ure ne približujte ostrih predmetov.
− Ure ne izpostavljajte drugi vlagi, ampak
samo tisti v kopalnici.
− Ure ne izpostavljajte trajno temperaturam pod 10 °C in nad 40 °C.
− Uro hranite vstran od prahu, vročine,
neposrednih sončnih žarkov in močnih
udarcev ter magnetnih polj.
− Ohišja ne odpirajte sami, temveč se v
primeru popravila obrnite na pooblaščeni servis proizvajalca, ki je naveden
na garancijskem listu.
− Če ure ne uporabljate, jo čistite ali če se
pojavi motnja, vedno izklopite uro, tako
da odstranite baterije.
− Ure nikoli ne hranite pri temperaturah
pod 0 °C in nad 40 °C.
POPRODAJNA PODPORA

SLO

00800-98887000

www.schmidtmeister.eu

13

SLO

Namestitev/postavitev ure

Namestitev/postavitev ure

Sproščanje priseskov
− Privzdignite vsakega od priseskov 3 na robu, da
pod njih pride zrak.
Sedaj lahko priseske ločite od podlage.

Namestitev ure z obešalnim ušescem
Če ure ne morete namestiti s priseski, je na hrbtni strani
pokrova na voljo obešalno ušesce 2 (glejte sliko A).
− Obesite uro na žebelj ali vijak na primernem mestu
na steni.

Namestitev ure s podstavkom
Uro lahko postavite tudi s podstavkom. Ta se nahaja na
notranji strani pokrova ohišja.
1. Odvijte pokrov ohišja 16 v nasprotni smeri urinega
kazalca (glejte sliko D).
2. Vzemite podstavek 4 ven (glejte sliko A).
3. Ponovno zaprite pokrov ohišja.
4. Sedaj vtaknite dolgi del podstavka v držalo
podstavka 10 pod pokrovom ohišja (glejte sliko B).

16
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± Pazite, da podlaga, na katero nameščate uro, ni prašna ali mastna. Po potrebi površino pred tem očistite
s čistilom.
± Uro namestite na mestu, kjer je ni mogoče poškodovati. Če se ura sprosti sama od sebe in pade dol,
upoštevajte, da lom stekla ni predmet garancije!
± Pazite, da katerega od priseskov ne namestite
neposredno čez fugo ploščice, ker pri tem ne more
nastati vakuum in prisesek ne drži (glejte sliko E).
± Priseski držijo izključno na gladkih površinah.
± Občasno trdno primite uro in preverite, če je trdno
nameščena, ker se lahko priseski po določenem
času odpustijo.
± Ure ne nameščajte v območje tuša, ker je zaščitena samo pred vlago. Premočen stik z vodo lahko
povzroči motnje.
± Ne vlecite neposredno za uro, da bi jo sprostili. S tem
preprečite okvare na uri ali podlagi.
Priseski na uri so primerni za namestitev na gladke
površine, npr. ploščice, ogledala, steklene površine itd.
Ploščice morajo biti s sijajem, na matiranih ploščicah priseski ne držijo.
− Preden pritisnete priseske, jih nekoliko navlažite, da
močneje primejo.

POPRODAJNA PODPORA
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Funkcije
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Funkcije analogne ure

Funkcije

± 2 funkcijski tipki (glejte sliko C):
Tipka M.SET 15 , tipka RESET (PONASTAVITEV) 13 ,
tipka REC 14
± Čas (radijsko voden čas) (glejte sliko H)
± Prikaz temperature v °C 20 (glejte sliko H)

Glede na model (analogna ura ali digitalna ura) imate
na razpolago različne funkcije.

Funkcijske tipke digitalne ure
(glejte sliko B)
Tipka

Funkcija

Tipka EINSTELLEN (NASTAVITEV) 12

± Meni z nastavitvami časa (tipko
držite pritisnjeno v normalnem
prikazu).
± Izberite meni z nastavitvami
(enkrat pritisnite tipko pri nastavljanju časa).

Tipka

18

7

± En korak naprej (enkrat/večkrat
pritisnite tipko pri nastavljanju
časa).
± 8 korakov/sekund naprej (tipko
držite pritisnjeno pri nastavljanju časa).
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Funkcije digitalne ure
± 5 funkcijskih tipk (glejte sliko B):
Tipka FUNKSIGNAL (RADIJSKI SIGNAL) 11 , tipka EINS8 ,
7 , tipka
TELLEN (NASTAVITEV) 12 , tipka
tipka NEUSTART (PONOVNI ZAGON) 9
± Različica RCC: DCF 77
± Prikaz dneva v tednu 21 v 9 jezikih (glejte sliki F in G):
Prednastavitev nemščina, drugi jeziki: angleščina,
francoščina, španščina, italijanščina, nizozemščina,
danščina, slovenščina, madžarščina
± 6-mestni prikaz časa 17 : ure, minute, sekunde 19
± Koledar 2000–2099, 2-mestni prikaz meseca 23 ,
2-mestni prikaz datuma 22
± Preklop prikaza 12/24 ur
± Prikaz temperature (°C/°F) 20 : 3-mestni prikaz notranje temperature, temperaturno območje: -9,9 °C
do +50 °C, Čas preverjanja: 30 sekund
± Nastavitev časovnega pasu, možnost nastavitve
-12/+12 ur
± Poletni čas (Daylight Saving Time; DST), DST/simbol
poletnega časa 24

POPRODAJNA PODPORA
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Začetek uporabe

Funkcije

Začetek uporabe

Tipka

Sprejem radijskega signala

Tipka

Pri sprejemanju radijskega signala upoštevajte
naslednje:
± Ura sprejema radijske signale dolgovalovnega oddajnika „DCF77“ iz kraja Mainﬂingen.
± Postopek sprejemanja se začne samodejno, potem
ko vstavite baterijo.
± Če vaša ura ne more sprejeti radijskega signala,
ponovno zaženite poskus sprejemanja, tako da
pritisnete tipko FUNKSIGNAL (RADIJSKI SIGNAL) 11
(glejte sliko B). Med postopkom sprejemanja lahko
sprožite samo tipko FUNKSIGNAL (RADIJSKI SIGNAL).
± Za ponovni postopek sprejemanja analogne ure glejte
poglavje „Ročna sinhronizacija (analogna ura)“.
± Radijski signal se samodejno sprejema zjutraj ob
1:00, 2:00, 3:00, 4:00 in 5:00. Če se signal uspešno
sprejme enkrat dnevno, se vsi preostali radijski
signali v tem dnevu ignorirajo. Postopek se ponavlja
vsak dan.
± Potreben čas za sprejem radijskega signala je do
15 minut pri slabi pokritosti s signalom. Ura ustavi
sprejemanje po približno 4 minutah, potem ko sprejem presega pokritost s signalom. Sprejemanje se
v območjih z dobro pokritostjo s signalom ustavi po
približno 3 minutah.
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Funkcija
± Preklop °C/°F (enkrat pritisnite
tipko v normalnem prikazu).
± En korak nazaj (enkrat/večkrat
pritisnite tipko pri nastavljanju
časa).
± 8 korakov/sekund nazaj (tipko
držite pritisnjeno pri nastavljanju časa).

8

± OFF/ON (IZKLOP/VKLOP) RCC
(enkrat pritisnite tipko v normalnem prikazu).
± Prikličite meni za sprejem RCC
(enkrat pritisnite tipko pri nastavljanju časa).

Tipka FUNKSIGNAL (RADIJSKI
SIGNAL) 11

Funkcijske tipke analogne ure
(glejte sliko C)
Tipka

Funkcija

Tipka M.SET 15

Ročno nastavljanje časa

Tipka RESET (PONASTAVITEV) 13

Ponovni zagon

Tipka REC 14

Zagon radijskega
sprejemanja

POPRODAJNA PODPORA
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Začetek uporabe

Začetek uporabe

stolpa 18 (glejte sliki F in G). Previdno: V tem času
ne morete opravljati nobenih drugih nastavitev. Ta
postopek lahko traja približno 2–5 minut.
3. Pri sprejemu radijskega signala se prikazi datuma in
časa samodejno nastavijo. Simbol radijskega oddajniškega stolpa je stalno viden.
4. Če sprejem radijskega signala ni uspešen, se simbol radijskega oddajniškega stolpa ne prikaže. Če
ni sprejema, upoštevajte napotke na začetku tega
poglavja.

± Če sprejemanje ne uspe, se naslednje sprejemanje
začne naslednji dan ob 1:00.
± Pri sprejemanju signala za poletni čas se pri digitalni
uri samodejno prikažeta poletni čas in simbol DST 24
(glejte sliko G).
± Elektromagnetne ali atmosferske
motnje lahko motijo radijski signal.
± Oddaljenost od motilnih virov,
kot so npr. računalniški zasloni ali
televizorji mora znašati najmanj 1,5
do 2 m.
± Če je mogoče, ure ne postavljajte v
bližino kovinskih okenskih okvirjev.
± V prostorih z železobetonom (kleti,
stolpnice itd.) je signal samodejno šibkejši. V skrajnih primerih
namestite uro v bližino okna in/ali
jo usmerite tako, da sprednja ali
hrbtna stran ure kaže v smeri Frankfurta na Majni (Nemčija).

Ker je ponoči manj atmosferskih motenj, je
takrat v večini primerov mogoče sprejemanje
radijskega signala. Za natančen čas načeloma zadošča enkratna sinhronizacija na dan.
5. Če želite ponovno zagnati iskanje radijskega signala,
naredite naslednje:
− Pritisnite tipko FUNKSIGNAL (RADIJSKI SIGNAL) 11
(glejte sliko B).
− Pritisnite tipko NEUSTART (PONOVNI ZAGON) 9 .
6. Če to ne deluje, odstranite baterijo in jo ponovno
vstavite po približno 30 sekundah. Sedaj se znova
začne iskanje radijskega signala in pri uspešnem
sprejemu se kazalci/zaslon samodejno nastavi(-jo)
na pravilen čas. Ta postopek lahko ponovno traja do
15 minut.
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Začetek uporabe digitalne ure
1. Vstavite baterijo 5 , kot je opisano v poglavju „Zamenjava baterij“ (glejte sliko B).
2. Ko vstavite baterijo, se prikaže zaslon LCD in urin
postopek iskanja se začne samodejno, prikazan pa
je z utripajočim simbolom radijskega oddajniškega
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Začetek uporabe

Začetek uporabe

7 ali tipko
8 , da posame4. Pritisnite tipko
zno prikazano vrednost povečate ali zmanjšate za 1,
dokler ne dosežete želenega časa (želenega datuma
itd.). Vaše nastavitve se samodejno potrdijo s preklopom menija.
5. Držite tipko ali pritisnjeno, da prikazano vrednost hitreje povečate ali zmanjšate.

Ročno nastavljanje časa (analogna ura)
Ura samodejno poskuša večkrat na dan sprejeti radijski signal. Če to ne uspe, ura deluje
naprej z ročno nastavljenim časom.

SLO

Začetek uporabe analogne ure
1. Vstavite baterijo 5 , kot je opisano v poglavju „Zamenjava baterij“ (glejte sliko C).
2. Ura preklopi v hitro nastavitev, to pomeni, da se kazalci 25 premikajo hitro in se nastavijo na položaj 12
h. Sedaj se začne iskanje radijskega signala.
3. Pri uspešnem sprejemu signala se kazalci samodejno
nastavijo na pravilen čas in nastavitev je končana. Ta
postopek lahko traja do 15 minut.
4. Če sprejem signala ni uspešen, se kazalci ustavijo na
položaju 12 h. V tem primeru sledite navodilom v poglavju „Ročno nastavljanje časa (analogna ura)“.

Ročno nastavljanje časa (digitalna ura)
Če sprejem radijskega signala ni uspešen, ročno nastavite uro. Naredite naslednje:
1. Pritisnite in držite tipko M.SET 15 za približno 5
sekund, da pridete v meni za ročno nastavljanje
(glejte sliko C).
2. Pritisnite tipko M.SET, da minutni kazalec prestavite
za eno minuto. Za hitrejše prestavljanje kazalcev
naprej lahko tudi držite tipko M.SET.
Ura sedaj deluje naprej kot kvarčna ura.

Če ura ne more sprejemati radijskega signala, lahko čas
nastavite ročno.
1. Prepričajte se, da simbol radijskega oddajniškega
stolpa 18 ni prikazan (glejte sliki F in G).
2. Pritisnite tipko EINSTELLEN (NASTAVITEV) 12 in jo
zadržite pribl. 3 sekunde, da pridete v meni za nastavitve časa (glejte sliko B).
3. Postopoma pritiskajte tipko EINSTELLEN (NASTAVITEV),
da preklapljate med naslednjimi meniji: Prikaz 12/24
h, nastavitev časovnega pasu, ure, minute, leto, mesec, jezik.
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Zaslonski prikaz dni v tednu (digitalna
ura)

SLO

Ročna sinhronizacija (analogna ura)

GE

EN

IT

FR

NEDELJA

SO

SU

DO

DI

PONEDELJEK

MO

MO

LU

LU

TOREK

DI

TU

MA

MA

SREDA

MI

WE

ME

ME

ČETRTEK

DO

TH

GI

JE

PETEK

FR

FR

VE

VE

SOBOTA

SA

SA

SA

SA

Ročno sinhronizacijo z radijsko vodenim časom lahko
izvedete samo takrat, ko ura že deluje (kot radijsko vodena ura ali kot ročno nastavljena).
1. Držite tipko REC 14 pritisnjeno za približno 3 sekunde (glejte sliko C).
2. Ura preklopi v hitro nastavitev, to pomeni, da se kazalci premikajo hitro in se nastavijo na 12 h. Sedaj se
začne iskanje radijskega signala.
3. Pri uspešnem sprejemu signala se kazalci samodejno
nastavijo na pravilen čas in nastavitev je končana. Ta
postopek lahko traja do 15 minut.
4. Če sprejem radijskega signala ni uspešen, deluje ura
naprej s prej nastavljenim časom.

DU

SP

HU

SO

Prikaz temperature

NEDELJA

ZO

DU

VA

NE

PONEDELJEK

MA

LU

HE

PO

TOREK

DI

MA

KE

TO

SREDA

WO

MI

SE

SR

V naslednjih dveh tabelah so prikazani dnevi v tednu,
kot so v različnih jezikih prikazani na zaslonu ure.

ČETRTEK

DO

JU

CS

CE

PETEK

VR

VI

PE

PE

SOBOTA

ZA

SA

SO

SO
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Zaradi namestitve ure na steno lahko sevanje hladu/toplote iz stene vpliva na prikaz
temperature.
Po vstavitvi baterije se prikaže temperatura. Točna
temperatura okolice se sicer prikaže šele po določenem
času.
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Čiščenje

Zamenjava baterij

Čiščenje

SLO

Zamenjava baterij

OBVESTILO!

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z uro lahko povzroči
poškodbe.
− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih
čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi
ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali
kovinskih predmetov, kot so noži, trde
lopatice in podobno. Omenjene snovi
lahko poškodujejo površine.
− Ure ne dajajte v vodo ali v druge tekočine.
− Pazite, da v notranjost ohišja ne pride
voda.
1. Pred čiščenjem odstranite baterijo 5 iz predala za
baterije 6 .
2. Uro obrišite z mehko in rahlo navlaženo krpo, ki ne
pušča vlaken.
3. Popolnoma posušite uro, zlasti steklo.

Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z baterijami lahko
povzroči poškodbe na uri.
− Vstavite samo nove baterije.
− Vstavite samo baterije enakega tipa.
Znaki za šibke baterije so:
± Pri analogni uri se kazalci ustavijo.
± Pri digitalni uri je prikaz na zaslonu šibek ali pa
popolnoma zbledi.
Za zamenjavo baterije naredite naslednje:
1. Odvijte pokrov ohišja 16 ure (glejte sliko D).
2. Odprite predal za baterije 6 (glejte sliki B in C).
3. V uro vstavite novo baterijo 5 v skladu s specifikacijami v poglavju „Tehnični podatki“. Pazite na ustrezno polariteto. Zaprite predal za baterije.
4. Namestite pokrov ohišja na uro in ga obrnite v smer
urinega kazalca.
Sedaj lahko uro ponovno uporabljate.

Shranjevanje
Preden uro pospravite, iz nje odstranite baterijo.
− Uro hranite na suhem in zaščitenem mestu na temperaturah od 0 °C do 40 °C.
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Odpravljanje napak

Odpravljanje napak

SLO

Napaka in možni
vzroki

Odprava napake

− Pri hranjenju upoštevajte tudi poglavje „Varnostni
napotki“.

Ura se je ustavila
(analogna ura) oz.
prikaz na zaslonu je
šibek ali popolnoma
zbledel (digitalna
ura). To pomeni, da
je baterija skoraj
prazna.

Zamenjajte baterijo. Pri
vstavljanju nove baterije
vedno pazite na pravilno
polariteto. Po zamenjavi
baterije ravnajte tako,
kot je opisano v poglavju
„Začetek uporabe“.

Odpravljanje napak

Priseski ne primejo.
Podlaga, na katero
nameščate uro, mora
biti gladka in brez
prahu in masti.

Priporočamo, da podlago
najprej očistite s čistilom.
Upoštevajte napotke v
poglavju „Namestitev ure
s priseski“.
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Preden reklamirate uro, preverite baterijo in jo po potrebi zamenjajte z novo.
Napaka in možni
vzroki

Odprava napake

1

Ura ne sprejema
radijskega signala.
Zaradi konstrukcijskih ali naravnih ovir
(npr. hribov) je lahko
sprejem radijskega
signala moten ali
nemogoč. Elektromagnetne ali atmosferske motnje lahko
prav tako motijo radijski signal.

Če ura ne sprejema radijskega signala, poskusite na drugem mestu
z boljšim sprejemom.
To motnjo je mogoče
večinoma odpraviti že
z izbiro drugega mesta
postavitve. Upoštevajte
tudi napotke, ki so navedeni v poglavju „Začetek
uporabe“.

2

Prikazana je napačna
temperatura. Neposredni sončni žarki
vplivajo na prikaz
temperature.

Namestite uro tako, da
ni izpostavljena neposrednim sončnim
žarkom. Tudi sevanje
hladu/toplote iz stene
lahko vpliva na prikaz
temperature.
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Izjava o skladnosti

Tehnični podatki

Izjava o skladnosti
Direktiva R&TTE 1999/5/EC
Kratko besedilo izjave o skladnosti: Podjetje
R. Schmidtmeister e. K. s tem izjavlja, da je
radijsko vodena kopalniška ura v skladu s
temeljnimi zahtevami in drugimi zadevnimi zahtevami
Direktive 1999/5/EC. Celotno besedilo izjave o skladnosti
lahko najdete na domači spletni strani
www.schmidtmeister.eu pod zavihkom Produktinfo
(informacije o izdelku).

5

Napaka in možni
vzroki

Odprava napake

Čas ni pravilno
prikazan.

− Ponovno zaženite
uro, tako da odstranite baterijo in jo
ponovno vložite.
− Ravnajte tako, kot je
opisano v poglavjih
„Ročna sinhronizacija
(analogna ura)“ oz.
„Ročno nastavljanje
časa (analogna ura)“
in „Ročno nastavljanje časa (digitalna
ura)“.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo odstranite med odpadke ločeno
po vrstah materialov. Lepenko in karton
oddajte med odpadni papir, folije pa med
sekundarne surovine.

Tehnični podatki

Odlaganje stare naprave med odpadke

Model:

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
Starih naprav ni dovoljeno odlagati med
gospodinjske odpadke!
Ko ure ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da stare naprave
odda ločeno od gospodinjskih odpadkov,
npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje.
Na ta način bo zagotovljeno, da bodo stare naprave

Električno napajanje:
Baterija:
Natančnost temperature:
Merilno območje
temperature:
Ločljivost temperature:
Številka izdelka:
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93274/01, 93274/02,
93274/03, 93274/04
1× 1,5 V DC , AA
baterija AA 1,5 V
+/– 1 °C od 0 °C do +40 °C
od –10 °C do +45 °C
0,1 °C
93274
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Odlaganje med odpadke

SLO

strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi
na okolje. Električne naprave so zato označene s tukaj
prikazanim simbolom.
Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije
in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali
vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na
zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v
trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način. Na zbirno mesto oddajte celo uro (z baterijo)
in le, ko je ta izpraznjena!
*z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb =
svinec
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Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!
Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na
dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju
Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti
račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij.
S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za
vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se
na nas obrnite po e-pošti ali faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu, vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni telefonski številki, kjer vam
bomo pomagali in vam tako prihranili nepotrebne poti.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica
napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec
kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje
sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja
itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega
v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet
garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka za popravilo servisno podjetje in prodajalec ne
prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem
obvestilu plačljive.

SLO
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka
v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni
mogoče izvesti v 45-dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan
ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se
podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe
dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let
po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini,
se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek
posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/
uvoznika:
R.Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
63667 Nidda
GERMANY
SLO

Distributer:
R. SCHMIDTMEISTER E.K.
IM SEEFELD 16
63667 NIDDA
GERMANY
E-pošta: service-sl@schmidtmeister.eu
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800-98887000

www.schmidtmeister.eu
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Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.,
Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica
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