
Küchentimer PC-KU 1041
Kookwekker • Minuterie de cuisine • Temporizador de cocina • Timer da cucina 

Kitchen timer • Minutnik kuchenny • Konyhai időmérő • Таймер для кухні
Кухонный таймер • 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. 
Zuerst 1 x auf 55 Minuten drehen, um dann auf die gewünschte Zeit einzustel-
len.

Damit Sie lange Freude an diesem Kurzzeittimer haben, beachten Sie bitte 
folgende Pflegehinweise:
• Tauchen Sie den Timer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheuernde Gegenstände.
• Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Timer mit einem leicht feuchten Tuch. Wischen Sie mit 

einem trockenen Tuch nach.
Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwick-
lungen vorbehalten.

Garantie
• Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 

Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon). Als Garantienachweis gilt der Kaufbe-
leg.

• Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht 
auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung 
ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzli-
chen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und 
Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt. 
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Bedienungsanleitung/Garantie
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Instrucciones de servicio

Istruzioni per l’uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
Руководство по эксплуатации • 

Service
Im Service-/Garantiefall wenden Sie sich bitte an unseren Dienstleister

SLI (Service Logistik International).
Internet-Serviceportal

www.sli24.de
Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen zur weite-
ren Vorgehensweise Ihrer Reklamation.
Über einen persönlichen Zugangscode, der Ihnen direkt nach Ihrer Anmeldung 
per E-Mail übermittelt wird, können Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklama-
tion auf unserem Serviceportal online verfolgen.
Alternativ können Sie uns den Servicefall per E-Mail

servicecenter@proficook.de
mitteilen.

Gracias por decidirse por nuestro producto. 
Girar primero una vez hasta 55 minutos, y a continuación establecer el tiempo 
deseado.

Para poder disfrutar de este temporizador durante mucho tiempo, obedezca las 
siguientes instrucciones de cuidados/mantenimiento:
• No sumerja el temporizador en agua ni otros líquidos.
• No use cepillos de cerdas de acero ni otros objetos abrasivos.
• No use limpiadores cáusticos ni abrasivos.
• Limpie el temporizador con una gamuza ligeramente humedecida. A conti-

nuación, séquelo con una gamuza seca.
El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del 
desarrollo continuo del producto está reservado.

Thank you for your decision to buy our product. 
First, turn once to 55 minutes, and then set the desired time.

So that you can enjoy this short-term timer for a long time, please observe the 
following care / maintenance instructions:
• Do not immerse the timer in water or other liquids.
• Do not use a wire brush or other abrasive objects.
• Do not use any caustic or abrasive cleaning agents.
• Clean the timer with a slightly moist cloth. Follow this, wipe with a dry cloth.
The right to make technical and design modifications in the course of continu-
ous product development remains reserved.

Bedankt dat u heeft besloten om ons product te kopen. 
Draai eerst eenmaal naar 55 minuten en stel vervolgens de gewenste tijd in.

Om zolang mogelijk plezier te kunnen hebben van uw kookwekker, dient u de 
volgende onderhoudsinstructies op te volgen:
• Dompel de kookwekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik geen staalborstel of andere schurende middelen.
• Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen.
• Reinig de kookwekker met een licht vochtige doek. Droog de kookwekker 

vervolgens af met een droge doek.
Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van 
voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Merci d’avoir acheté notre produit. 
Réglez d’abord une fois sur 55 minutes, puis définissez l’heure souhaitée.

Afin de profiter de cette minuterie à courte durée pendant longtemps, veuillez 
respecter les consignes d’entretien/de nettoyage suivantes :
• Ne plongez pas la minuterie dans l’eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas une brosse métallique ou tout autre objet abrasif.
• N’utilisez pas un produit de nettoyage abrasif ou corrosif.
• Nettoyez la minuterie avec un tissu légèrement humide. Puis, essuyez à 

l’aide d’un tissu sec.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques ainsi que 
des modifications de conception dans le cadre du développement continu de 
nos produits.

Grazie per aver scelto di comprare il nostro prodotto. 
Girare prima a 55 minuti, quindi impostare il tempo desiderato.

Affinché tu possa godere per lungo tempo di questo timer a breve termine, 
osserva le seguenti istruzioni di cura/manutenzione:
• Non immergere il timer in acqua o altri liquidi.
• Non usare un spazzola di ferro o altri oggetti abrasivi.
• Non usare detergenti abrasivi o caustici.
• Pulisci il timer con un panno leggermente umido. In seguito, asciuga con un 

panno asciutto.
Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello 
sviluppo del prodotto.
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Köszönjük, hogy termékük megvásárlása mellett döntött. 
Először egyszer fordítsa el 55 percre, majd állítsa be a kívánt időt.

Annak érdekében, hogy hosszú időn át élvezhesse ezen időmérő használatát, 
tartsa be az alábbi kezelési/karbantartási utasításokat:
• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az időmérőt.
• Ne használjon drótkefét vagy más karcoló eszközt a termék tisztításához.
• Ne használjon maró vagy karcol tisztítószereket.
• Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg az időmérőt. Ezután törölje meg egy 

száraz ruhával.
A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt 
fenntartjuk.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. 
Najpierw ustawić raz w poz. 55 minut, następnie ustawić żądany czas.

Aby móc korzystać z minutnika przez długi czas, należy przestrzegać poniż-
szych instrukcji dotyczących pielęgnacji/konserwacji:
• Minutnika nie należy zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Nie należy używać drucianych szczotek ani innych ostrych przedmiotów.
• Nie należy używać żadnych żrących ani silnych środków czyszczących.
• Minutnik należy czyścić nieznacznie wilgotną szmatką. Następnie należy 

wytrzeć go suchą szmatką.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w 
trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządze-
nie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne 
od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, 
Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określo-
nych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada 
fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, 
powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energe-
tycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku 
obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, 
jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu 
zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi 
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną 
kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Na-
bywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Дякуємо, що придбали нашу продукцію.
Спершу поверніть один раз до значення 55 хвилин, а тоді встановіть по-
трібний час.

Тепер ви можете із задоволенням довгий час користуватися коротко-
строковим таймером у разі дотримання наступних вказівок щодо догляду/
обслуговування:
• Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.
• Не користуйтеся дротовою щіткою або предметами, які можуть його 

подряпати.
• Не користуйтеся будь-якими каустичними або абразивними миючими 

засобами.
• Протирайте таймер злегка вологою ганчіркою. Після цього витріть його 

насухо.
Право на технічні зміни та зміни у дизайні зберігається продовж процесу 
розробки продукту.

Спасибо, что решили купить нашу продукцию. 
Сначала поверните на 55 минут, затем установите нужное время.

Чтобы получить наслаждение от использования нашего кратковременного 
таймера в течение продолжительного времени, вам необходимо соблю-
дать меры осторожности и соблюдать инструкции по его обслуживанию:
• Запрещается погружать таймер в воду и другие жидкости.
• Запрещается при чистке использовать проволочную щетку и другие 

абразивные вещества.
• Запрещается при чистке использовать щелочные и другие абразивные 

чистящие средства.
• Протирайте таймер слегка влажной тряпочкой. После этого вытирайте 

насухо.  
Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках 
продолжающейся разработки продукта.

PC-KU 1041

شكًرا لشراء أحد منتجاتنا. 

أوًل، لف مرة واحدة لمدة 55 دقيقة، ثم اضبط الوقت المطلوب.

لالستمتاع بالمؤقت ذي المدد الزمنية المحددة لفترة طويلة، ُيرجى مراجعة تعليمات العناية/
الصيانة التالية:

ل تغمر المؤقت في الماء أو أي سوائل أخرى.  •
ل تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.  •

ل تستخدم أي منظفات كاوية أو كاشطة.  •
نظف المؤقت بقطعة قماش مبللة قلياًل. بعد ذلك امسحه بقطعة قماش جافة.  •

نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية وتصميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجاتنا.


