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Łańcuch świetlny

Produkt jest wyposażony w elementy
zabezpieczające. Mimo to należy
dokładnie przeczytać wskazówki
 bezpieczeństwa i używać produktu
zgodnie z niniejszą instrukcją, aby
uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu. Przechowywać instrukcję do
późniejszego wykorzystania. W razie
zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Łańcuch świetlny służy do
dekora cji suchych pomieszczeń
w prywatnych gospodarstwach
domowych. Nie nadaje się 
do użytku w pomieszczenia ch
wilgotnych (np. łazience) ani 
na wolnym powietrzu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 

•    Dzieci nie potrafią rozpoznać
 niebezpieczeństw wynikających
z nieprawidłowego obchodzenia 
się z urządzeniami elektrycznymi, 
dlatego dzieci nie mogą mieć
dostępu do produktu.

•    Materiały opakowaniowe przecho -
wy wać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Istnieje m.in. niebez-
pieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym

•    Nie narażać produktu na działanie
wilgoci, gdyż grozi to porażeniem
prądem elektrycznym. Z tego
względu nie używać łańcucha
świetlnego np. w łazience lub 
innych wilgotnych pomieszczeniach. 
Nie należy go również używać na
wolnym powietrzu.

•    Produktu ani zasilacza sieciowego
nie wolno zanurzać w wodzie lub
innych cieczach, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycz nym.

•    Łańcuch świetlny należy podłączyć
do zainstalowanego zgodnie z prze-
pisami gniazdka, którego napięcie
jest zgodne z danymi technicznymi
zasilacza sieciowego. Diody LED nie
są ściemnialne. Z tego względu nie
podłączać łań cucha świetlnego do
gniazdka elektrycznego z funkcją
ściemniania.

•    Zawsze najpierw podłączać kabel
zasilający do zasilacza sieciowego,
a dopiero potem zasilacz do gniazd -
ka. Zawsze najpierw wyciągać zasi-
lacz sieciowy z gniazdka elektrycz -
nego, a dopiero potem  odłączać
kabel zasilający od zasila cza.

Wskazówki bezpieczeństwa



•    Kabel  zasilający nie był zagięty ani
 przy  gnieciony. Kabel zasilający
należy prowadzić z dala od gorą -
cych powierzchni i ostrych
 krawę dzi.

•    Łańcuch świetlny nie jest wypo-
sażony we włącznik/wyłącznik.
 Zasilanie można przerwać tylko
przez wyciągnięcie zasilacza sie -
ciowego z gniazdka elektrycz nego.
Z tego powodu używane gniazdko
musi być łatwo dostępne, aby 
w razie potrze by można było szybko
wyciągnąć zasilacz sieciowy.

•    Łańcuch świetlny należy podłączać
wyłącznie do dołączonego zasilacza
sieciowego.

•    Wyciągnąć zasilacz z gniazdka, ...
... jeżeli podczas pracy wystąpią 

zakłócenia,
... przed przystąpieniem do 

 czyszczenia,
... przed wyjściem z mieszkania,
... poczas burzy. 
Należy przy tym zawsze ciągnąć 
za zasilacz sieciowy, a nie za kabel
zasilający.

•    Łańcuch świetlny nie może być
łączony elektrycznie z innymi
łańcuchami świetlnymi itp.

•    Nie należy rozpoczynać użyt -
kowania, jeśli łańcuch świetlny
 wykazuje widoczne uszkodzenia.

•    Nie wolno wprowadzać żadnych
zmian w produkcie. Uszkodzony
kabel zasilający nie podlega
naprawie. W przypadku stwierdze -
nia uszkodzenia należy usunąć
łańcuch świetlny w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami.

OSTRZEŻENIE przed pożarem

•    Nie przykrywać włączonego
łańcucha świetlnego.

•    Nie włączać łańcucha świetlnego,
jeśli znajduje się w opakowaniu,
ponieważ musi być zapewniona
odpowiednia cyrkulacja powietrza.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami
ciała

•    Kabel zasilający oraz łańcuch
świetlny należy poprowadzić w taki
sposób, aby nikt nie mógł się o nie
potknąć.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

•    Nie wolno wymieniać wbudowanych
diod LED. Wymiana diod LED nie je st
możliwa.

•    Należy ostrożnie obchodzić się z ku -
 lami, żeby uniknąć ich  deformacji.



Podłączanie łańcucha
świetlnego

1.    

     Włożyć wtyczkę kabla  zasilającego
do gniazda w zasilaczu  sieciowym.
Wtyczka musi być wetknięta w to
gniazdo do oporu.

2.  Włożyć zasilacz do gniazdka
 elektrycznego.

Wyłączanie łańcucha
świetlnego

  Aby wyłączyć łańcuch świetlny,
wyciagnąć zasilacz sieciowy 
z gniaz dka. Ciągnąć przy tym
zawsze za zasilacz, nigdy za kabel
zasilający!

Czyszczenie

1.    Aby wyłączyć łańcuch świetlny,
wyciagnąć zasilacz sieciowy 
z gniazdka.

2.  Przetrzeć kule suchą, miękką 
i niestrzępiącą się szmatką.

NIEBEZPIECZEŃSTWO –
zagrożenie życia wskutek
porażenia prądem

• Przed przystąpieniem do czyszcze -
nia łańcucha świetlnego należy
wyciągnąć zasilacz z gniazdka.

• Produktu ani zasilacza sieciowego
nie wolno zanurzać w wodzie lub
innych cieczach, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.

m

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Należy ostrożnie obchodzić się 
z kulami, żeby uniknąć ich deforma cji.

Przed powieszeniem łańcucha
świetlnego należy wybrać
miejsce, w którym ma zostać
umieszczony. 
Należy wziąć przy tym pod
uwagę odległość do  gniazdka.

OSTRZEŻENIE
przed obrażeniami ciała

• Kabel zasilający oraz łańcuch
świetlny należy poprowadzić w taki
sposób, aby nikt nie mógł się o nie
potknąć.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie
 zawierają wartościowe materiały, 
które nadają się do ponownego
 wykorzystania. 
Ponowne przetwarzanie od padów
powoduje zmniejszenie ich ilości 
i przyczynia się do ochrony  
środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie 
z zasadami segregacji odpadów. 
W tym celu należy wykorzystać 
lokalne punkty zbiórki papieru, 
tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do
zwykłych pojemników na
odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiąza -
ny do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Dane techniczne

Model:                      309 593

Zasilacz sieciowy

Wejście:                   230–240 V ~ 50 Hz

Wyjście:                   30 VDC 0,6 W

Klasa ochrony:        II 

Łańcuch świetlny

Źródła światła:        10 diod LED

Klasa ochrony:        III 

Temperatura 
otoczenia:               od +10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu
zastrzegamy sobie prawo do
 wprowa dzania zmian w jego
 konstrukcji i wyglądzie.

Numer artykułu: PL 309 593

www.tchibo.pl/instrukcje


