
                                                                                   Návod k obsluze
T525A - Hledač lokátor klíčů      

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento
návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli
znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Neocenitelná pomůcka, která ušetří mnoho Vašeho času.
Provozní rozsah 25 až 40 m. Napájení: CR2032 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Pískající přívěšek přepněte do polohy "ON", začne pípat (píp píp ... ...), a stiskněte jedno 
tlačítko na dálkovém ovládači.  Přívěsky přestanou pípat a jsou aktivovány.

Pokud chcete najít ztracené klíče nebo jiné věci, stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači. 
Klíčenka začne pískat do 0,5 - 4 sekund (v závislosti na vzdálenosti), bude alarm trvat po dobu
6 sekund a pak se zastaví. Pokud je bez odezvy, zkuste to znovu, nebo změnit svou pozici.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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