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hu   Termékismertető

2 db multifunkciós 
LED-lámpa

Biztonsági előírások 

• A multifunkciós LED-lámpákat száraz belső helyiségekben, éjszakai 
vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A terméket magán-
háztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítására nem 
 alkalmas.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán 
 belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kime-
netelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket 
olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem 
esetleges lenyelésének vagy más módon a szervezetbe kerülésének 
gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

• Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha 
azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. 
Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.

• Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú, 
márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen 
a helyes polaritásra (+/–).

• Ne merítse a LED-lámpákat vízbe vagy más folyadékba.

• Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpa fényébe.



• Ne ragassza a LED-lámpákat olyan érzékeny felületre, amely megsérül-
het, ha a LED-lámpákat valamikor eltávolítja róla.

• A mozgásérzékelőt ne takarja, ragassza le vagy fesse le.

• A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. 
Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.

• Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek 
sziláradnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:      610 947 
Elemek:      2x 3 db LR03 (AAA)/1,5V típusú elem 
Világítás időtartama  
(1 készletnyi elemmel):   kb. 60 óra 
Automatikus kikapcsolás:  kb. 30 másodperc után 
Érzékelő befogási szöge:  kb. 120° 
Érzékelő hatótávolsága:  3 m

Made exclusively for:     Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés 
 során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre  
az árucikken.

Hulladékkezelés

Ezzel a jellel ellátott készülékek, valamint az elhasználódott  
elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási 
 hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem haszná-
latos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártal-

matlanítsa, és az elhasználódott elemeket/akkumulátorokat az illetékes 
települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szak-
kereskedésekben adja le. Az elektromos készülékek, elemek és akkumu-
látorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat is tartalmaznak, 
amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás során ártalmasak 
 lehetnek a környezetre és az egészségre. 



Elemek behelyezése

Forgassa el az elemtartó  fedelét a 
hátoldalon az óramutató járásával 
 ellentétes irányba, és emelje le.

2.
Helyezze be az elemeket  
az ábrázolt módon.

Helyezze vissza megfelelően az 
elemtartó fedelét, majd forgassa 
vissza szorosan az óramutató 
 járásával megegyező irányba 
 ütközésig.

3.

   www.tchibo.hu/utmutatok

1.



Lámpa rögzítése

Távolítsa el a védőfóliát a hátoldal 
ragasztófelületéről.

1.

2.
Nyomja a lámpát szorosan a kívánt 
helyre.

Használat
ON  A folyamatos világítás bekapcsolá-

sához tolja a kapcsolót az ON-ra.

OFF  A lámpa kikapcsoláshoz tolja  
a kapcsolót az OFF-ra.

AUTO  A mozgásérzékelő bekapcsoláshoz 
tolja a kapcsolót az AUTO-ra.  
Ha szürkületben vagy sötétben 
 valaki az érzékelési területre lép,  
akkor a lámpa bekapcsol, majd  
kb. 30 másodperc múlva automa-
tikusan kikapcsol.


