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Kedves Vásárlónk!

Új LED-es fényfüzére sokoldalúan használható.  
A szürkületérzékelővel ellátott mozgásérzékelőnek 
 köszön hetően a fényfüzér ideális a sötétben pl. a megbotlás 
veszélyes helyek vagy kiálló sarkok megvilágítására. 

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva, így 
 gyorsan és egyszerűen rögzíthető. Ha túl hosszú a fény-
füzér, egyszerűen vágja le a felesleges darabot az arra 
 kijelölt  ponton.
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 www.tchibo.hu/utmutatok
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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 termék száraz, belső helyiségekben kiegészítő fényként és 
a sötétben való eligazodásra szolgál. 

• A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra 
nem használható.

• A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között 
használja.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott 
mértékben képes személyek esetében

• A terméket nem használhatják gyermekek és olyan szemé-
lyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos 
 képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő 
 ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. 
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a termékkel.

• A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az 
 elek tromos készülékek nem megfelelő használatából adódó 
 veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől. 

VESZÉLY elektromos áram következtében

• A LED-es fényfüzért, a vezérlőt és a hálózati adaptert ne 
 merítse vízbe vagy más folyadékba, mivel így áramütés 
 veszélyének tenné ki magát. 
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• Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas 
 páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel  
a hálózati adaptert.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz 
 csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége 
megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival. 

• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, … 
… ha használat közben üzemzavar lép fel, 
... vihar esetén, 
... ha hosszabb ideig nem használja, illetve 
... mielőtt megtisztítja a terméket. 
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

• Kizárólag a tartozékok között található hálózati adaptert  
és vezérlőt használja.

• A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. 
A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles 
 szélektől.

• Ne használja a terméket, ha az alkatrészein (a kábelt is 
 beleértve) sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.  
A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

• A termékhez ne használjon külső fényerőszabályzót.  
Megsérülhet az elektronikája.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül a fénybe.  
A fény kárt tehet a szemében.

• A fényfüzért és a csatlakozókábelt úgy helyezze el, hogy 
 senki ne botolhasson meg bennük. 
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FIGYELEM – anyagi károk

• Ne csatlakoztassa a terméket az áramhálózatra, ha az még  
a csomagolásában van. 

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

• A LED-es fényfüzért csak a kijelölt pontokon rövidítse meg.  
A levágott darabokat nem szabad használni és hulladékként 
kell kezelni. 

• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív 
vagy súroló hatású tisztítószert. A fényfüzért és a mozgás-
érzékelőt szükség esetén száraz, puha ruhával porolja le. 

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anya-
gokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a 
hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

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

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek  
a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos 
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, 

 hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen 
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési 
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.
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Üzembe helyezés

A LED-es fényfüzér és a vezérlő rögzítése

A LED-es fényfüzér öntapadós csíkkal van ellátva.  
A vezérlőhöz egy ragasztópárnát mellékeltünk. Emellett a 
tartozé kok között talál még egy öntapadós tehermentesítőt  
a csatlakozókábelhez, valamint további öntapadós tartókat  
és kábelkötőket a kábel rögzítéséhez (lásd „Termékrajz“). 

Mielőtt felragasztja a fényfüzér egyes részeit, pl. a falra vagy 
szegélylécre, ellenőrizze a következő pontokat:

• Száraz-e a környezet és megfelel-e egyéb szempontoknak?

• Található csatlakozóaljzat a közelben? 

• Lehet ragasztani a felületre?  
A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő-, szilikon- 
és zsírmentes. 

• Vegye figyelembe, hogy a ragasztócsík esetleg nem távo-
lítható el többé. A rögzítőcsík eltávolítása közben a festék, 
a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek 
következtében a felületen színkülönbségek fordulhatnak 
elő. Fa vagy más szilárd felületekről a ragasztóréteg 
 maradványait esetleg hígító folyadékkal (könnyűbenzinnel) 
 lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasításait is. 
Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.

• Ellenőrizze, hogy a vezérlő választott helye megfelelő-e a 
szürkületérzékelő és a mozgásérzékelő számára is. Ahhoz, 
hogy a LED-es fényfüzér este megközelítés hatására 
 bekapcsoljon, a mozgásérzékelőnek a sötétben kell lennie  
és pl. nem világíthatja meg folyamatosan egy másik fény-
forrás.
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A mozgásérzékelő hatósugara, 
amelyen belül érzékeli a moz-
gást, kb. 3 m kb. 110°-os befogási 
szögben. 

A következőképpen járjon el:

1. Válassza ki azt a helyet, ahova fel szeretné ragasztani a 
LED-es fényfüzért. Még ne csatlakoztassa az elektromos 
hálózathoz a fényfüzért!

2. Amennyiben szüksé-
ges, egy éles ollóval 
vágjon le egy darabot 
a fényfüzérből az arra 
kijelölt, rézszínű pon-
ton (összesen 20 db).

 Vágja el a fényfüzért 
egyenesen a nyomta-
tott, fekete vonal 
 mentén. Ne azt az 
 oldalt vágja le, ahol  

 a csatlakozódugó 
 található! 

  A levágott darabokat nem használhatók és hulladékként 
kell kezelni.
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3. Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós csíkról.  
Pontosan illessze a fényfüzért a kiválasztott felületre,  
majd nyomja rá.

4. Az egyes alkatrészeket a következő ábra alapján 
 csatlakoztassa: 
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tehermentesítő

•  Ügyeljen arra, hogy a vezérlő elhelyezése megfelelő  
legyen. 

•   Semmilyen húzóerő nem hathat a dugós csatlakozásra. 
Amennyiben szükséges, használja a tehermentesítőt.

•   Szükség esetén rögzítse a kábelt a mellékelt öntapadós 
tartókkal. 
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5. Távolítsa el a védőfóliát a vezérlő öntapadós párnájáról. 
Gondosan illessze a vezérlőt a kiválasztott felületre, majd 
nyomja rá. 

6. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóalj zatba.

Használat

Be-/kikapcsolás

  M A csatlakozókábelen található gombbal kapcsolhatja  
a fényfüzért standby (készenléti) üzemmódba, illetve  
ismét ki. 

Standby üzemmódban a LED-es fényfüzér sötétben automati-
kusan bekapcsol, amint egy személy vagy egy állat a mozgás-
érzékelő hatósugarába kerül. 

A beállított világítási időtartam letelte után a LED-es fényfüzér 
automatikusan kikapcsol. 
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fényerő forgató-
szabályzója

világítási időtar-
tam kapcsoló

Világítás időtartamának  
beállítása

  M  Állítsa be a forgatógombbal  
a kívánt világítási időtartamot 
30S – 130S – 380S között. 

m   A forgatószabályzóval fokozat-
mentesen szabályozhatja a 
 fényfüzér fényerejét. 
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Tisztítás

1.  Kapcsolja ki a lámpát, és húzza ki a hálózati adaptert  
a csatlakozóaljzatból.

2. Porolja le a fényfüzért és a vezérlőt egy száraz, nem 
 bolyhosodó kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

• A termék nem 
 működik.

• Be van dugva a hálózati adapter  
a csatlakozóaljzatba?  
Be van kapcsolva a fényfüzér? 

• Ellenőrizzen minden csatlakozást. 

• Le van fedve vagy szennyezett a 
 mozgásérzékelő? Tisztítsa meg a 
szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat  
a szenzorról. 

• Túl világos van a környezetében? 

• A mozgásérzékelő 
nem reagál. 

• Szennyezett a mozgásérzékelő vagy 
 eltakarja egy tárgy? Tisztítsa meg a 
szenzort, illetve távolítsa el a tárgyat 
a szenzorról. 

• Túl világos van a környezetében? 

• A mozgásérzékelő 
világosban is 
 reagál. 

• Szennyeződés található a szürkület-
érzékelőn? 



Műszaki adatok

Modell:      600 003

Hálózati adapter

Bemenet:     220–240 V ~ 50/60 Hz  
Kimenet:      12 V  (DC), max. 0,5 A, max. 6 W 
Dugó polaritása:   

+ –
+–

+ –
+–

 

Érintésvédelmi osztály: II  

Fényfüzér

Érintésvédelmi osztály: III   
Teljesítmény:    max. 6 W

Mozgásérzékelő

Befogási szög:   kb. 110° 
Szenzor hatósugara:  kb. 3 m 
Világítási időtartam:   beállítható  

kb. 30 / 130 / 380 másodpercre

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

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. 

Cikkszám: 600 003


