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„Oroszlán“ 
LED-es éjszakai lámpa

Használati útmutató hu



Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik.
Ennek ellenére 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.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre
utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra
utal.

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Kedves Vásárlónk!

Szép álmokat gyermekének! Az oroszlánból felül LED-es
éjjeli fény világít, amely megnyugtatja gyermekét és segít
az elalvás nál. Pihentető éjszakát kívánunk!

A Tchibo csapata
www.tchibo.hu/utmutatok



Biztonsági előírások

Rendeltetés

A termék éjjeli fényként szolgál gyermekek számára.•
 Világításra nem alkalmas.

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

VESZÉLY gyermekek esetében

Az elemek/akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. •
Egy elem/akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső
marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű is
lehet. Ezért az új és használt elemeket/akkumulátorokat,
valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férnek hozzá. 
Egy elem/akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha
más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Ha akkumulátorokat (újratölthető elemeket) használ, ezek•
csak felnőtt felügyelete mellett és egy megfelelő töltőkészü-
lékkel tölthetők fel. Az akkumulátorokat a feltöltéshez ki kell
venni a termékből. 

Az elemek/akkumulátorok behelyezését vagy cseréjét csak•
felnőtt végezheti.

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

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szem -•
mel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa
le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon
orvoshoz.



VIGYÁZAT - tűzveszély/robbanásveszély
A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.•
Az elemeket/akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy•
rövidre zárni tilos. 

FIGYELEM - sérülések és anyagi károk
Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni•
tilos.
Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat a termékből, amikor•
azok elhasználód tak, vagy ha hosszabb ideig nem használja 
a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a
kifolyt sav okozhat.
Mindig cserélje ki az összes elemet/akkumuátort. Ne keverje•
a régi és új elemeket, ne használjon különböző típusú,
 márkájú vagy kapacitású elemeket/akkumulátorokat. 
Az elemek/ akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a helyes
polaritásra (+/–).
A LED-es éjszakai lámpát ne merítse vízbe. Óvja csepegő •
és spriccelő víztől egyaránt.
Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől,•
közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, valamint•
teljesen működőképes-e. Semmilyen változtatást ne hajtson
végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszer-
vizre vagy forduljon a kereskedőhöz. 
A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.•
A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy•
maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb. 



Üzembe helyezés / Használat

1.      Vegye ki a LED-es éjszakai lámpát
felül az oroszlából.

2.     Csavarozza ki a csavart az elem-
tartó fedelén, majd vegye le a
fedelet.

3.     Helyezze be a mellékelt elemeket
az ábra szerint, illetve cserélje ki
az elhasználódott elemeket új,
azonos típusúakra (lásd „Műszaki
adatok“ fejezetet).

4.   Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és kézzel csavarozza
vissza szorosan a csavart.

5.     A LED-es éjszakai lámpa bekap-
csolásához (standby-üzemmód),
tolja a lámpa alján található  
be-/kikapcsoló gombot az ON felé. 

VESZÉLY gyermekek esetében– életveszély ful-
ladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be vagy cserél-•
hetik ki.

Az elemtartó fedelének lezárása után feltétlenül csava-•
rozza vissza kézzel, szorosan a csavart.

FIGYELEM – anyagi károk

Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra•
(+/–).

be-/kikapcsoló



  A LED-es éjszakai lámpa tartós kikapcsolásához, tolja 
a lámpa alján található  be-/kikapcsoló gombot az OFF
 irányába.

6.   Helyezze vissza a LED-es lámpát felülről az oroszlánba.

7.    A LED-es éjszakai
lámpa érintés-érzékel -
ővel van ellátva. 
Az éjszakai lámpa
bekapcsolásához üssön
óvatosan a LED-es
 éjszakai lámpára az
oroszlán tetején.

Automatikus kikapcsolás

60 perc üzemelés után a lámpa automatikusan kikapcsol. m

Az ismételt bekapcsoláshoz üssön óvatosan újra a LED-es
éjszakai lámpára az oroszlán tetején.

m



Tisztítás

A lámpa burkolatát szükség esetén kissé megnedvesítettm

kendővel törölje le.

A plüssállat nem mosható.m

FIGYELEM – anyagi károk

A LED-es éjszakai lámpa nem érintkezhet nedves-•
séggel. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.

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

Műszaki adatok

Modell:                                    345 053

Elemek:                                   3 db LR03(AAA)/1,5V típusú

Izzó:                                         LED (szilárdan beépítve)

Üzemidő:                                 kb. 100 óra (1 készletnyi alkáli
 elemekkel, szobahőmérsékleten)

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.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újra-
hasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosí-
tása 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 nem kerülhetnek 
a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy a 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.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott
 elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgal-
mazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 345 053


