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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 terméket magánháztartások díszítésére tervezték, helyiségek megvilágítá-
sára nem alkalmas. A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. 
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

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

• Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen 
 használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek 
felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Az akkumulátor szilárdan be van építve, nem lehet és nem szabad saját 
 kezűleg kicserélni. Az akkumulátorban vagy magában a lámpában keletkezett 
kár esetén ártalmatlanítsa a lámpát.

• A terméket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre  
a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá 
 válhatnak a készüléket használó személyre nézve. 

FIGYELEM - anyagi károk

• Óvja a terméket nedvességtől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. 

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

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy 
súroló hatású tisztítószert.
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•  Óvja a terméket ütésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsütéstől és 
 szélsőséges hőmérsékletektől. 

• Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:

•  …  USB-s hálózati adapterrel való hálózatra csatlakozáskor vegye 
 figyelembe a hálózati adapter műszaki adatait.

•  …  számítógépre csatlakozás előtt zárjon be minden megnyitott 
 alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje az adatvesztést.

•  …  powerbank használatakor vegye figyelembe annak műszaki adatait  
és használati utasítását

A lámpa csatlakoztatása az elektromos hálózathoz /  
Akkumulátor töltése 

A lámpát közvetlenül egy USB-porthoz, illetve hálózati adapterrel (nem 
 tartozék) az elektromos hálózathoz csatlakoztatva működtetheti. Ilyenkor 
 egyúttal a beépített akkumulátor is töltődik. A lámpát akár vezeték nélkül  
(hálózati adapter nélkül) is működtetheti a feltöltött akkumulátorral.  
Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve 
 szállítjuk. Ha a lámpát akkumulátoros üzemmódban szeretné használni,  
akkor az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

  Az ábrán látható módon, a mellékelt USB-töltő-
kábellel csatlakoztassa a lámpát számítógépe 
USB-portjához vagy egy USB-csatlakozóval rendel-
kező hálózati adapterhez (nem tartozék). A töltési 
folyamat automatikusan elkezdődik. A kontroll- 
lámpa pirosan világít. Addig töltse az akkumulátort, 
amíg a kontroll-lámpa pirosról zöldre vált. 
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Töltési idő üres akkumulátorral: kb. 3 óra. 

Üzemidő teljesen feltöltött  
akkumulátorral:   kb. 4 óra (erős fény - 100%),  

kb. 8 óra (tompított fény - 75%)  
kb. 10 óra (tompított fény - 50%)   
kb. 13 óra (tompított fény - 25%)    

 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 leg-
hosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb ideig 
használható a lámpa.

Használat

A lámpa stepdimming-funkcióval rendelkezik, amellyel 4 különböző fényerős-
séget állíthat be.

  Nyomja vagy érintse meg a lámpatalpat:

  1 megnyomás - erős fény (100%) 
2 megnyomás - tompított fény (75 %) 
3 megnyomás - tompított fény (50 %) 
4 megnyomás - tompított fény (25 %) 
5 megnyomás - kikapcsolás 
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Műszaki adatok

Modell:      607 034

Akkumulátor:     lítiumion, 3,7V  1800 mAh 
 (A  jel egyenáramot jelez)

(az UN 38.3 szerint tesztelve) névleges energia: 6,66 Wh 
Bemenet:    USB DC5V 1A

Töltési idő:    kb. 3 óra 

Üzem idő:      kb. 4 óra (erős fény - 100%),  
kb. 8 óra (tompított fény - 75%)  
kb. 10 óra (tompított fény - 50%)   
kb. 13 óra (tompított fény - 25%)   

Izzó:     világító diódák (LED-ek)

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.
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Cikkszám: 607 034

Hulladékkezelés

 Ezzel a jellel ellátott készülékek, valamint az üres elemek és 
 akkummulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét és 
az üres elemeket/ akkummulátorokat a háztartási hulladéktól külön-
választva az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein 
vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az elektromos 
 készülékek, az elemek és az akkumulátorok értékes és veszélyes 
anyagokat egyaránt tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és 
ártalmatlanítás esetén károsíthatják a kör nyezetet és az egészséget. 

Figyelem: A készülék olyan akkumulátorral  rendelkezik, amely biztonsági 
okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül 
 eltávolítani. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot 
jelent. Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen állapotban adja le  
a gyűjtőhelyen, ahol szakszerűen ártalmatlanítják az akkumulátort.


