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hu   Használati útmutató



Biztonsági előírások 

• Figyelmesen olvassa el a biztonsági 
előírásokat, és az esetleges sérülé
sek 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 helyi
ségekben és a szabadban 
vagy nedves helyiségekben 
használni tilos. 

VESZÉLY gyermekek esetén

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

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

VESZÉLY elektromos áram 
 következtében

• A lámpa nem érintkezhet nedves
séggel. Tartsa távol csepegő vagy 
spriccelő víztől is, mivel  ellenkező 
esetben áramütés veszélye áll fenn. 

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

• Húzza ki a lámpát a csatlakozóalj
zatból, ha használat közben üzem
zavar lép fel, vihar esetén, ha 
 hosszabb ideig nem használja, 
 illetve mielőtt megtisztítja. 

• Ne használja a lámpát, ha azon 
 sérülés látható, vagy ha leesett.

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



•  A LEDek szilárdan be vannak építve 
a lámpába. Nem lehet és nem 
 szabad kicserélni őket. Ha a LEDek 
meghibásodtak, akkor az egész 
lámpát ártalmatlanítani kell.

• Soha ne dugjon további lámpát 
vagy csatlakozóaljzatot az elfor
gatható lámpa aljzatába. Ne dugjon 
a csatlakozóaljzatba tűt vagy 
 hasonló fém tárgyat. 

VIGYÁZAT - tűzveszély / égési 
 sérülések

• A lámpa használat közben fel forró
sodhat. Ügyeljen arra, hogy senki 
ne  érjen hozzá. Ne takarja le a 
 lámpát, és soha ne függesszen fölé 
tárgyakat.   

FIGYELEM – anyagi károk

• Ne csatlakoztassa a lámpát külső 
fényerőszabályzós kap csolóhoz;  
a LEDek fényereje nem szabályoz
ható.

• Vihar esetén az elektromos hálózat
ra kapcsolt készülékek megrongá
lódhatnak. Ezért viharban mindig 
húzza ki a  lámpát a csatlakozóalj
zatból.

•  A tisztításhoz ne használjon maró 
vegyszert, illetve agresszív vagy 
 súroló hatású tisztítószert.



Műszaki adatok

Modell:        624 564

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi  
osztály:        I  

Védelmi szint:     IP 20

Teljesítmény:      max. 4,5 watt

Csatlakozóaljzat:      250 V ~, 16 A

Környezeti  
hőmérséklet:      +10  +40 °C

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

A termék és a csomagolás értékes, 
újrahasznosítható anyagokból 
 készültek. Az újrahasznosítás 
 csökkenti a hulladék mennyiségét  
és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolítása
kor ügyeljen a szelektív hulladék 
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű 
csomagolóanyagok gyűjtéséhez 
 használja a helyi gyűjtőhelyeket

Ezzel a jellel ellátott készü-
lékek nem kerülhetnek  
a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, 
nem használatos készülékét a ház
tartási hulladéktól különválasztva, 
 hulladékgyűjtőben helyezze el.  
Régi készülékeket díjmentesen 
 átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban 
az illetékes települési vagy városi 
 hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 624 564


