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MINUTNIK NA MAGNES BIAŁY
INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
Elektroniczny minutnik kuchenny z magnesem! Zdecydowanie ułatwia przygotowanie potraw w 
kuchni. Montowany na magnes, możesz go wygodnie przypiąć do lodówki! Duży i czytelny 
wyświetlacz LCD ułatwia odczytanie pozostałego czasu. Urządzenie posiada pamięć ostatnio 
ustawionej wartości oraz dźwiękową sygnalizację upływu czasu. Timer wykonany został z 
miękkiego, gumowanego tworzywa sztucznego. 

Cechy i specyfikacja produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Zasilanie: 1x bateria LR1130 (w zestawie) 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Mocowanie za pomocą magnesu 
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD 
• Sygnalizacja upływu czasu (dźwiękowa) 
• Pamięć ostatnio ustawionej wartości 
• Wymiary: 7,0 cm x 5,0 cm x 1,0 cm 
• Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi

- Przesuń włącznik (z tyłu urządzenia) w pozycję ON aby włączyć minutnik, bądź pozycję OFF, 
aby go wyłączyć.
- Uruchom urządzenie wciskając przycisk STOP/START.
- Urządzenie domyślnie wyświetla czas w formacie MIN 00 i SEC 00.
- Kolejne wciśnięcia przycisku MIN ustawiają odpowiednią ilość minut.
- Kolejne wciśnięcia przycisku SEC ustawiają odpowiednią ilość sekund.
- Aby przyśpieszyć ustawienie pożądanego czasu – przytrzymaj przycisk MIN / SEC.
- Aby wyzerować czas przytrzymaj przycisk MIN / SEC aż do wyzerowania.
 - Maksymalne ustawienie to 99 minut i 59 sekund. Po ustawieniu pożądanego czasu wciśnij 
przycisk STOP/START aby uruchomić minutnik. Po zakończeniu odliczania do 00:00 urządzenie 
uruchomi alarm.
- Aby wymienić baterię otwórz pokrywkę z tyłu obudowy. Wyjmij starą i umieść w gnieździe nową
baterię LR1130 pamiętając o odpowiedniej polaryzacji, zakręć klapkę.
- Urządzenie posiada magnes z tyłu obudowy (umożliwiający zawieszenie go).

3. Uwagi i środki ostrożności

• Minutnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego.
• Urządzenie zasilane jest z 1 baterii typu LR1130. Podczas instalacji baterii należy 

zwrócić uwagę na właściwą polaryzację. 
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki albo łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
• Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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