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LED-es többfunkciós lámpa
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hu   Használati útmutató

 www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Új többfunkciós lámpája ideális sötét sarkok megvilágítására vagy használ-
hatja éjjeli fényként is. A szürkületérzékelővel rendelkező mozgásérzékelő 
szürkületben/sötétben automatikusan bekapcsolja a lámpát kb. 30 másod-
percre. A lámpa világíthat hátrafelé közvetett fénnyel vagy éles fénnyel 
 előrefelé. A mágneses golyóscsapágynak köszönhetően a lámpa elforgat ha-
tó, könnyen levehető és akár a zuhany alatt is használható (vízsugár elleni 
védelem IPX5). A tapadókoronggal a lámpa minden sima felületen biztosan 
megtapad. A lámpa beépített akkumulátorral rendelkezik. 

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések  
és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja  
a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át 
tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az  
új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es többfunkciós lámpát száraz és nedves belső helyiségekben, éjszakai 
vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A termék helyiségek meg-
világítására nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.
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VESZÉLY – életveszély/sérülésveszély mágnesesség következtében 
 szívritmus-szabályozóval/endoprotézissal élők számára

• A mágnesesség bizonyos esetben kihathat a szívritmus-szabályozó műkö-
désére, és az endoprotézisek elhelyezkedésére a szervezetben. Ezért  
a mágneseket soha ne fogja magához, hanem testétől eltartva fogja meg.  
A termék használata előtt egyeztessen kezelőorvosával.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen keze-
léséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.

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

• Ne merítse a lámpát és a töltőkábelt vízbe vagy egyéb folyadékba.  
Ha a lámpa nedves lett, várja meg amíg teljesen megszárad, csak azután 
csatlakoztassa ismét töltés céljából a villamos hálózathoz. 

• A fürdőszobában a lámpát csak akkumulátoros üzemmódban használhatja, 
csatlakoztatott töltőkábel nélkül és biztosan lezárt csatlakozóaljzattal.  
A töltéshez mindig vegye le a lámpát. Ha a lámpa a töltés során leesne  
– pl. egy vízzel töltött mosdókagylóba –, akkor áramütés veszélye áll fenn.

• A töltőkábelt tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.

• Csak a mellékelt vagy a műszaki adatokkal megegyező hálózati adaptert 
használjon.

• Ne kapcsolja be a lámpát, ha azon látható sérülések vannak.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szükséges javí-
tásokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős 
 veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

• A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

• Ne csatlakoztassa a lámpát a villamos hálózathoz, ha a használt hálózati 
adapteren, a töltőkábelen vagy magán a lámpán sérülések láthatók. 

• A termékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort 
 szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos. 

• Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy 
 kiszerelni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes.  
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Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy ártalmat-
lanítsa a terméket a helyi rendelkezések szerint.

•  Az akkumulátor töltése során vegye figyelembe ... 
… a hálózati adapter műszaki adatait, ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoz-
tatja a terméket a villamos hálózatra. 
… számítógépre való csatlakoztatáskor: előbb zárjon be minden megnyitott 
alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje az adatvesztést. 
.… powerbank használatakor annak műszaki adatait és használati utasítását. 
... hogy az akkumulátort a fürdőszobában vagy más nedves helyiségekben 
tölteni tilos. 

• Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélső-
séges hőmérsékletektől.

• Ha a terméket pl. egy csempézett falra vagy egy tükörre rögzíti, akkor 
 feltétlenül vegye figyelembe a tapadókorongról szóló információkat az  
„Általános tudnivalók a tapadókorongokról“ és a „Tapadókorong rögzítése“ 
fejezetben.

• Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után leválnak! A rongáló-
dások elkerülése érdekében rendszeres időközönként vegye le a tapadókorong 
talpát, és rögzítse újra. 

ON OFF AUTOFRONT BACK

Termékrajz (tartozékok)
mozgás- és szürkületérzékelő

mágneses golyóscsapágy

elülső/ 
hátsó lámpa 
átkapcsoló 

elülső lámpa

hátsó lámpa

tartó

tapadókorong

BE/KI/AUTO kapcsoló

USB-csatlakozóaljzat
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Akkumulátor feltöltése

PC/Mac
USB

ON OFF AUTOFRONT BACK

  Csatlakoztassa a mellékelt 
töltő kábelt a lámpához és egy 
számítógéphez, powerbankhez 
vagy egy USB-s hálózati adap-
teren keresztül a villamos háló-
zathoz. 

  A kontroll-lámpa a töltés során 
pirosan világít. Amint az akku-
mulátor teljesen feltöltődött,  
a kontroll-lámpa zölden világít.

  Először húzza ki a hálózati 
adaptert a csatlakozóaljzatból, 
illetve a töltőkábelt a számító-
gép vagy a powerbank aljzatából, 
csak ezután a lámpa  aljzatából. 

  M Mindig gondosan zárja le a lámpa csatlakozóaljzatát a fedéllel, hogy  
a megadott szinten védje a csatlakozóaljzatot a víztől.

•  Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 6 óra, az üzemidő teljesen feltöltött 
akkumulátorral kb. 10 óra 60%-os fényerővel (a környezeti feltételektől 
függően).

•  Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2 havonta 
töltse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.  
Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. 
Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő. 

Általános tudnivalók a tapadókorongokról

A tapadókorong előnyei

• egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül 

• egyszerűen, nyomtalanul eltávolítható

• bármikor újra használható

• tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő
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Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak!

  M Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá. 

  M Rendszeres időközönként vegye le a tapadókorongokat, és rögzítse újra! 

A megfelelő előkészítés a döntő!

Sima felület: 

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék  
Tippünk:  Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, 

 öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal 
tovább tart.

Tiszta és száraz felület: 

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes 
Tippünk:  ablaktisztító szer, ecet, citromsav vagy háztartási alkohol  

(izopropanol). 

Tiszta és száraz tapadókorong: 

zsíros gyártási maradványoktól mentes  
Tippünk:  Tisztítsa meg a tapadókorong tapadási felületét meleg vízzel és  

egy hagyományos mosogatószerrel. 

Leesett a tapadókorong? 

  M Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorong tapadófelületét, majd ismét 
nyomja rá a tapadókorongot. Ha rövid időközönként újra meg újra leesik, 
akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadókorong túl öreg.

Nem elég sima a felület?

Tippünk:  Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja 
rá a megtisztított felületre. 

Elöregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az 
 általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ebben az esetben cserélje le  
a tapadókorongot, mert az elérte a természetes élettartamának végét.
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Tapadókorong rögzítése:

1.  Alaposan tisztítsa meg a felületet és a tapadóko-
rong tapadófelületét, majd szárítsa meg mindkettőt. 

2.  Erősen nyomja rá a tartót a tapadókoronggal  
a felületre.

3.   Forgassa el szorosra a tapadókorong talpát  
az óramutató járásával megegyező irányba.

Most a tapadókorong elegendő mértékben rátapadt  
a felületre.  
 

FIGYELEM - anyagi károk

• Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után leválnak!  
A rongálódások elkerülése érdekében rendszeres időközönként vegye  
le a tapadókorong talpát, és rögzítse újra. 

Tapadókorong levétele

1. Vegye le a lámpát. 

2.  Forgassa el a tapadókorong talpát az óramutató já-
rásával ellentétes irányba, amíg érezhetően leválik.

 
 
3.  A tartó levételéhez húzza meg a tapadókorong 

 fülét.
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Használat

ON OFF AUTO
FRONT BACK

ON OFF AUTO

FRONT BACK

3 m

120°

Lámpa ráhelyezése

  Helyezze a lámpát a tartóra. 

A lámpát a beépített mágnesek automati-
kusan megtartják a pozícióban.

A lámpa beállítása

  Forgassa el a lámpát a mágneses 
golyós csapágyon a kívánt helyzetbe. 

Lámpa be-/kikapcsolása

ON    A folyamatos világítás bekapcsolá-
sához tolja a kapcsolót az ON-ra.

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

AUTO  A mozgásérzékelő bekapcsolásá-
hoz tolja a kapcsolót az AUTO 
 állásba. Ha szürkületben vagy 
 sötétben  valaki az érzékelési terü-
letre lép, a lámpa bekapcsol, majd 
kb. 30 másodperc múlva automati-
kusan kikapcsol.

FRONT  A világos, elülső lámpa bekapcso-
lásához tolja az átkapcsolót a 
FRONT-ra.

BACK  A közvetett fényű, hátsó lámpa be-
kapcsolásához tolja az átkapcsolót 
a BACK-re.



Tisztítás

  M Szükség esetén nedves ruhával törölje le a lámpát. 

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosít-
ható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék 
mennyiségét és kíméli a környezetet. 

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. 
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi 
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, akkumulátorok és elemek nem 
 kerülhetnek a háztartási hulladékba! Régi készülékeket díjmentesen 
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy 
 városi hivataltól kaphat felvilágosítást.  
Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely 
biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása 

nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszerelése 
 biztonsági kockázatot jelent, ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtő-
helyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:     393 385

Akkumulátorok:    Lítiumion 3,7 V    1800 mAh 
 Névleges energia: 6,7 Wh 
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

Védelmi szint:   IPX5 (vízsugár ellen védett) 

Teljesítmény:   0,5 W

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

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

Cikkszám: 393 385


