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Güvenlik uyarıları

• Çocuk oyuncağı değildir! Yalnızca yetişkinlerin
denetiminde kullanılabilir. Çocukları yutabile -
cekleri küçük parçalardan ve ambalaj malzeme-
sinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma
 tehlikesi vardır! 

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. 
Bu nedenle pilleri ve ürünü çocukların
 erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin
 yutulması durumunda derhal tıbbi yardım isteyin.

• Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde
 patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken
 mutlaka kutuplarının doğru olmasına (+/–) dikkat
edin.
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın
(bkz. "Teknik bilgiler").



• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe
 atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. 

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cilt, gözler 
ve mukoza bölgeleri ile temas ettirmeyin.
 Gerektiğinde temas eden yerleri derhal bol temiz
suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Biten pili ışıklı
mumdan çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile
oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.

• LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle
 değiştirilmeleri gerekmez. LED'ler değiştirilemez 
ve değiştirilmemelidir. 

• LED ışıklı mumları nemden ve yüksek ısılardan
koruyun. Çarpma ve darbeleri önleyin.



Kullanım

LED ışıklı mumu kullanıma alma
    İzolasyon şeridini

 dikkatlice pil
 yuvasından çıkarın. 

Bunun için gerekirse pil
yuvasını, aşağıda açık-
landığı gibi açın.

LED ışıklı mumu açma ve kapama

   Açmak için açma/kapama şalterini 
ON (AÇIK) konuma getirin.

   Kapatmak için açma/kapama şalterini 
OFF (KAPALI) konuma getirin.
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Pil değiştirme
1.    Açma/kapama şalte-

rinin OFF konumunda
olduğundan emin
olun. 

2. Pil yuvası kapağındaki
kulakçığı yana bastırın
ve kapağı yukarı
doğru çekip açın.

3.    Biten pili, pil yuvasından çıkarın.

4.   Yeni pili, artı kutup (+) yukarı gelecek şekilde,
yan taraftaki temas yüzeyi çıkıntısının altına
iterek pil yuvasına yerleştirin. 

5.   Pil yuvası kapağını tekrar yerine yerleştirin.
Kapak duyulur ve hissedilir şekilde yerine
 oturmalıdır.

ON OFFTemasyüzeyi

Açma/kapama
şalteri



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar
kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre
korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. 
Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve 
hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu
 imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, 
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpüne
 atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye 
atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki
toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



Teknik bilgiler

Model:              321 422 (beyaz)
321 423 (gümüş rengi)
321 424 (simli kırmızı)

Pil:                     1’er adet tip CR2032 / 3 V
Ampul:              1’er adet LED

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası: 
            321 422    (beyaz)
            321 423    (gümüş rengi)

321 424    (simli kırmızı)


