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Pavilonlámpa

Használati útmutató és jótállási jegyhu



Kedves Vásárlónk!

Tökéletes kerti partikhoz vagy kempingezéshez. Az Ön új pavilonlámpája
erősen világít, anélkül, hogy vakítana. A lámpa akkumulátorokkal működik,
ezért bárhol használható. A mellékelt lánccal egyszerűen felakasztható. 

Szép nyári napokat kívánunk új lámpájával!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Biztonsági előírások

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az•
elektromos készülékek nem meg -
felelő használatából esetlegesen
következő veszélyeket. Ezért a
gyermeke ket tartsa távol a terméktől. 

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

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A lámpában található LED-ek fénye•
nagyon erős. Ne vegye le a lámpa -
búrát és ne nézzen közvetlenül a
LED-ekbe. 

VESZÉLY elektromos áram
 következtében

A hálózati adapter fröccsenő víz•
elleni védelemmel rendelkezik, óvja
azonban erős esőzéstől és folyó
víztől. Semmi esetre se működtesse 
a terméket vízben, ez azonnali rövid-
zárlatot okozna és áramütés veszé lye
állna fenn. Ezért ne helyezze a háló-
zati adaptert olyan gödrökbe és
mélyedések be, ahol víz gyűlhet össze. 

A szabadban csak engedélyezett•
 csatlakozóaljzatot, illetve hosszab -
bítókábelt használjon. Óvja a csatla-
kozásokat a felgyülemlett víztől. 

Megjegyzések az útmutatóhoz

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 később
ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az
útmutatót is adja oda az új tulajdo-
nosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérü-
lésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos
anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülések -
re vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így
jelöljük.

Ez a jel az elektromos áram
használatából adódó sérülés-
veszélyre utal.
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Csak olyan szakszerűen beszerelt•
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa 
a hálózati adaptert, amelynek háló-
zati feszültsége megegyezik a háló-
zati adapter műszaki adataival. 

A terméket csak a mellékelt hálózati•
adapterrel szabad feltölteni.

Húzza ki a hálózati adaptert a csatla-•
kozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar 
lép fel,
... vihar esetén, 
... ha a lámpát felügyelet nélkül
hagyja,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, 
ne a csatlakozókábelt.

A csatlakozókábelt nem szabad•
 megtörni vagy összenyomni. 
A csatlakozókábelt tartsa távol forró
felületektől és éles szélektől.

Ne használja a terméket, ha azon, •
a csatlakozókábelen vagy a hálózati
adapteren sérülés látható.

Semmilyen változtatást ne hajtson•
végre a terméken. A csatlakozókábelt
is csak szakember cserélheti ki. 
A szükséges javításokat bízza szak-
szervizre vagy forduljon a kereske-
dőhöz.

FIGYELEM – anyagi károk

Az akkumulátorok szilárdan be•
vannak építve, nem lehet és nem
szabad saját kezűleg kicserélni őket.
Az akkumulátorok sérülése esetén
forduljon a kereskedőhöz. 

A világító diódák cseréje különösen•
hosszú élettartamuk miatt nem
 szükséges. Nem lehet és nem szabad
kicserélni őket. 

Ne csatlakoztassa a lámpát egy külső•
fényerőszabályzóhoz, mert ez meg-
rongálhatja a termék elektronikáját. 

A lámpa lezárt csatlakozóaljzattal,•
illetve csatlakoztatott hálózati adap-
terrel a fröccsenő víztől védett, de
nem  vízálló. Óvja a lámpát erős eső-
zéstől és felgyülemlett víztől, és ne
merítse vízbe vagy más folyadékba.

Kerülje a nagy hideget vagy meleget,•
a közvetlen napsugárzást, a mecha-
nikus rezgéseket vagy ütéseket.

A termék tisztításához ne használjon•
maró tisztítószereket, spirituszt,
hígítót stb. 
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lámpa

hálózati adapter
rögzítőlánc 
és kampó

Felakasztás

A felakasztáshoz a mellékelt láncotm

és kampót használja. 

FIGYELEM – anyagi károk

Úgy helyezze el a lámpát és a háló-•
zati adaptert, hogy azokat ne érje
közvetlen vízsugár, egy váratlan
záporeső esetén sem.

Termékrajz (tartozékok)
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A lámpát akkumulátoros üzemmódban
vagy közvetlenül az áramhálózatról
működtetve használhatja.

Akkumulátorok feltöltése

Az akkumulátorokat a sérülések elke-
rülése érdekében csak félig feltöltve
 szállítjuk. Az első használat előtt töltse
fel teljesen az akkumulátorokat. 

VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

A hálózati adapter fröccsenő víz•
elleni védelemmel rendelkezik, óvja
azonban erős esőzéstől és folyó
víztől. Ezért ne helyezze a hálózati
adaptert olyan gödrökbe és mélye -
dések be, ahol víz gyűlhet össze.

A fröccsenő víz elleni védelem biz-•
tosítása érdekében a csatlakozó ká -
bel/hálózati adapter csatlakozása
legyen szorosan rácsavarva, és a
lámpába kerülő csatlakozódugón
található tömítőgyűrű megfelelően
helyezkedjen el és legyen tiszta.

FIGYELEM – anyagi károk

A lámpa fröccsenő víz elleni védel -•
me csak lezárt csatlakozóaljzattal,
illetve csatlakoztatott hálózati
adapterrel adott. Az akkumulátoro -
kat csak száraz, belső helyiségek -
ben töltse fel. Ezt követően mindig
gondosan zárja vissza a fedelet. 

Nyissa fel a hálózati csatlakozó-1.
aljzat fedelét. 

Csatlakoztassa a hálózati adaptert2.
a lámpához és egy arra alkalmas
csatlakozóaljzathoz. 

Amint az akkumulátorok teljesen3.
fel vannak töltve, húzza ki a háló-
zati adaptert a csatlakozóaljzatból
és a lámpa aljzatából. 

Gondosan zárja vissza az aljzat4.
fedelét, hogy megmaradjon a
 fröccsenő víz elleni védelem. 

A feltöltési idő üres akkumulátorok
 ese tén: kb. 5,5 óra. Az üzemidő teljesen
 feltöltött akkumulátorokkal kb. 8 óra 
– a környezeti feltételektől függően 
(a hideg csökkenti az üzemidőt). 

Az akkumulátorok teljes kapacitá-
sának megtartása érdekében az
akkumulátorokat 2 havonta töltse
fel teljesen akkor is, ha nem hasz-
nálja a lámpát. 
Az akkumulátorok kapacitása
 szobahőmérsékleten tart a leg-
hosszabb ideig. Minél alacsonyabb
a hőmérséklet, annál rövidebb az
üzemidő.

csavarozás

tömítőgyűrűű

Használat
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VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

A lámpa tisztítása előtt húzza ki •
a hálózati adaptert a csatlakozó -
aljzatból.

A hálózati adaptert és a lámpát ne•
merítse vízbe

Szükség esetén törölje le a lámpa-m

búrát egy nedves ruhával.

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne használ -•
jon maró vegyszert, illetve agresszív
vagy súroló hatású tisztítószert.

Tisztítás

Be- és kikapcsolás

A lámpa be-m

és kikapcso -
lásához
húzza meg 
a zsinórt. 
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Műszaki adatok

Modell:                                368 300

Hálózati adapter:              Bemenet: 220 –240 V ~ 50/60 Hz 

                                           Kimenet: 5 V 2,2 A 11 W
                                           Érintésvédelmi osztály: II 
                                           Védelem: IP44

Akkumulátorok:                 2 db Li-ion ICR(18650)/3,7 V /2200 mAh

Lámpa:                               Érintésvédelmi osztály: III 
                                           Teljesítmény: max. 6 W
                                           Védelem: IPX4
                                           Összteljesítmény: max. 13,5 W

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 beépített
akkumulátorok értékes, újrahasznosít-
ható anyagokból készültek. Az anyagok
újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagoló-
anyagok eltávolításához használja a
helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülé -
kek, valamint az elhasználó-
dott akkumulátorok/elemek
nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba! 

Önt törvény kötelezi arra, hogy a
 kiselejtezett készülékeket a háztartási
hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa,
valamint az elhasználódott akkumu-
látorokat/elemeket az illetékes tele-
pülési, illetve városi hivatalok gyűjtő-
helyein vagy a forgalmazó szakkeres-
kedésekben adja le. 

Figyelem! Ebben a készülékben olyan
akkumulátorok találhatók, amelyek
 biztonsági okokból szilárdan be vannak
építve és a burkolat megrongálása
nélkül nem lehet eltávolítani őket. 
A szakszerűtlen kiszerelés biztonsági
kockázatot jelent. Ezért a készüléket 
és az akkumulátort érintetlen állapot -
ban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szak-
szerűen ártalmatlanítják az akkumulá-
torokat.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő
gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az ille-
tékes települési vagy városi hivataltól
kaphat felvilágosítást.
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Ezt a terméket a legújabb gyártási eljá -
rásokkal állították elő, és  szigorú minő -
ségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo
Budapest Kft. (további ak ban: Forgalma -
zó) garanciát vállal a termék kifogásta lan
minőségéért.

Jótállási feltételek:
A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasz -
tási cikke kre vonatko zó kötelező jótál-
lásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány -
rende let alapján – fogyasztói szerződés
keretében általa értékesített, jelen jótál-
lási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasz-
tási cikkre 3 éves idő tar tam ra kötelező
jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó
részé re történő átadásával, vagy ha az
üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve
megbízottja végzi, az üzembe helyezése
napjával kezdő dik. A kötelező jótállás
Magyar or szág közigazgatási  területén
érvényes.
A jótállási igény a jótállási jeggyel
érvénye síthető (151/2003. (IX.22.)
 Kormányrendelet 4. §. (1)).
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk
tulajdonosa érvényesíthe ti,  feltéve, hogy
fogyasztó nak minő sül. (A 2013. évi V. tv.
(Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmé ben fo -
gyasz tó: a szakmája, önálló fog lalkozása
vagy üzleti tevékeny sége kö rén kívül
eljáró ter mé sze tes személy.)
A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a
értelmében, szavatos sá gi igé nye érvé -
nyesítésekor a szerződés megkötését
a fo gyasztónak kell bizonyítania. A szer -
ződés megkötését bizo nyí tott nak kell
tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot - az általános for gal -
mi adóról szóló törvény alap ján kibocsá-

tott számlát vagy nyugtát - a fogyasz tó
bemutatja. 
A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat,
hogy a jótállási igények zökkenő men tes
érvényesítése érdekében az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot feltét-
lenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásár-
lókat, hogy a készü lék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassák végig
a használati (kezelési) útmuta tót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon
alapuló jogai: a Polgári  Törvény könyvről
szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós
fogyasztási  cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kor-
mányrendelet; valamint a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vo nat kozó szavatossági
és jótállási igények intézésének eljárási
 szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM
rende let  szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező
jótállás a Fogyasztók törvény ből eredő
szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijaví-
tást vagy kicserélést igényel het, kivéve,
ha a választott kellékszavatossági jog
 teljesítése lehetet len, vagy ha az a köte-
lezettnek – másik kellékszava tossági
igény  teljesítésével összehasonlítva -
 aránytalan többletköltséget ered mé -
nyezne, figyelembe véve a szolgáltatás
 hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerző désszegés súlyát és a kellékszava-
tossági jog teljesítésével a jogosultnak
okozott érdeksérelmet; vagy az ellen -
szolgál ta tás arányos leszál lítását igényel-
heti, a hibát a kötelezett költségére maga

Garanciális feltételek
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kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerző déstől elállhat, ha a kötele-
zett a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének - a dolog
tulaj donságaira és a jogosult által elvár-
ható rendeltetésére figyelem mel meg -
felelő határidőn belül, a jogosult érdekeit
kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha
a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseré-
léshez fűződő érdeke megszűnt. Jelen-
téktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
7. §-a szerint, ha a fo gyasztó a fogyasz-
tási cikk meghibásodása miatt a vásár -
lástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvé nyesít
csere igényt, a vállalkozás nem hivatkoz -
hat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés
a) pontja értelmében aránytalan
többletköltség re, hanem köteles a fogy-
asztási cikket kicserél ni, felté ve, hogy a

meghibásodás a rendelte tés szerű hasz-
nálatot akadályoz za.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igé -
nye érvé nyesítésé vel kapcsolatos nyilat-
kozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elker-
ülése érdekében a termékhez használati
(kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük,
hogy az abban foglaltakat, saját érdeké -
ben tartsa be, mert a használati útmuta-
tótól eltérő használat, keze lés folytán
bekövetkezett hiba esetén a készülékért
jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik
a jótállás a kopásnak kitett részekre, a
vízkő okozta károkra és a felhasználás ra
kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás
meg szűné sét eredményezi a szak sze rűt -
len szere lés és üzembe helye zés, a jótál-
lási időn belül törté nő  illeték telen
beavatko zás.

A jelen jótállás nem korlátozza a tör-
vényben előírt szavatossági jogokat.



Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 368 300 

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
 22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.

MAGYARORSZÁG
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