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Świeczki choinkowe LED

Instrukcja obsługi i gwarancjapl



2

Spis treści

3    Wskazówki bezpieczeństwa

5    Użytkowanie
5     Wkładanie baterii do świeczki choinkowej
5     Uaktywnianie pilota
6     Włączanie i wyłączanie świeczek choinkowych
7     Wymiana baterii pilota

8    Dane techniczne

9    Usuwanie odpadów

10   Gwarancja



3

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać
produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń
ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. 
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać 
również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt służy do dekoracji, a nie do celów oświetleniowych.
Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach
domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt
nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Produkt nie jest zabawką! Używać wyłącznie pod nadzorem•
osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych
elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów
opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. •
Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięcie baterii
guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do
ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci.
Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przecho-
wywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo
zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota 
i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia,
że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu 
w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej. 
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Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną•
 nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii
należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie
 biegunów (+/–). Przy wymianie należy stosować tylko baterie 
tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane
techniczne”).

Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać •
do ognia ani zwierać. 

W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu •
ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy
natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością 
czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. •
Wyjąć zużytą baterię z produktu. Dzięki temu można uniknąć
szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu. 

Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących LED•
ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno
wymiać tych diod. 

Świeczek choinkowych nie należy mocować na zbyt cienkich•
gałązkach, ponieważ mogą one się złamać. 
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Użytkowanie

Wkładanie baterii do świeczki
choinkowej

1.    Odkręcić podstawkę z uchwytem
zaciskowym od świeczki, obra-
cając ją w kierunku Open. 

2.   Włożyć baterię do komory
baterii zgodnie z rysunkiem.
Należy zwrócić przy tym 
uwagę na właściwe ułożenie
biegunów (+/–).

3.   Ponownie dokręcić podstawkę 
z uchwytem zaciskowym 
do świeczki, obracając ją 
w kierunku Close. 

Uaktywnianie pilota

   Wyciągnąć pasek izolacyjny 
z komory baterii pilota.

świeczka LED

bateria

podstawka z uchwy-
tem zaciskowym

PULL PULL

pasek izolacyjny

m
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Włączanie i wyłączanie
świeczek choinkowych

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m
i obejmuje świeczki choinkowe
w promieniu ok. 50 cm. 

Pilot służy do włączania 
i wyłączania świeczek
 choinkowych. 

1.    Przytrzymać pilota w kierunku
świeczek choinkowych. Uważać,
aby między pilotem a świeczkami
choinkowymi nie znajdowały się
żadne przedmioty. 

2.   Aby włączyć świeczki choinkowe,
nacisnąć przycisk ON na pilocie.
Na pilocie na chwilę zaświeci się
na czerwono lampka kontrolna. 

3.   Aby wyłączyć świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk OFF
na pilocie. Na pilocie na chwilę zaświeci się na czerwono
lampka kontrolna. 

lampka
 kontrolna
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Aktywowanie funkcji wyłącznika czasowego

Dzięki tej funkcji świeczki choinkowe włączają się i wyłączają
automatycznie. 

   Nacisnąć przycisk TIMER na pilocie. Świeczki choinkowe
 włączają się na 6 godzin, następnie automatycznie
 wyłączają na 18 godzin, a następnie ponownie włączają 
na 6 godzin itd. 

   Aby wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego i wyłączyć
świeczki choinkowe, nacisnąć przycisk OFF na pilocie.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świeczki choinkowe nie reagują 
na pilota, należy wymienić baterię. 
W tym celu potrzebna jest bateria 
typu CR2032, 3V. 

Nie należy dotykać nowej baterii
gołymi palcami, tylko najlepiej przez
suchą szmatkę. Tłuste ślady pozosta-
wione na powierzchniach stykowych
zmniejszają żywotność baterii. 

1.    Nacisnąć do góry zatrzask pokrywki komory baterii 
i zdjąć tę pokrywkę.

2.   Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową. Należy przy tym
zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).
Biegun dodatni (+) musi być skierowany ku górze. 

3.   Nałożyć prawidłowo pokrywkę na komorę baterii. 
Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie  zatrzasnąć.

m

m

zatrzask
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Dane techniczne

Model:                               367 499 (zestaw 10-częściowy) 
367 033 (zestaw 25-częściowy)

Pilot

Bateria:                             1x CR2032, 3 V

Zasięg:                              ok. 5 metrów

Świeczki

Baterie:

                  367 499:        10x LR03(AAA)/1,5V
                  367 033:         25x LR03(AAA)/1,5V

Źródło światła:                 dioda LED

Stopień ochrony:             IPX4

Czas pracy:                       ok. 120 godzin 
(na jednym komplecie baterii)

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 wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

www.tchibo.pl/instrukcje
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie
zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska
naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na
odpady domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki zuży-
tego sprzętu udziela administracja samorządowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako
 zwykłych odpadów domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, 
aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gmin-
nych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do
specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach
handlujących bateriami. 



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie, zamówić
akcesoria lub zapytać o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy
o kontakt  telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.

W przypadku pytań
dotyczących  naszych
 produktów prosimy
 o podanie numeru
artykułu.

Polska

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia
lokalne, z telefonów  komórkowych wg taryfy
danego operatora) 

od poniedziałku do niedzieli w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą
 technologią  produkcji i poddany  precyzyjnej  kontroli jakości.
 Gwarantujemy  niezawodność tego  produktu.
W okresie gwarancji wszystkie wady materia łowe i produkcyjne
będą  usuwane bezpłatnie.  Warunkiem uznania  gwarancji jest
przedło żenie dowodu zakupu  produktu w Tchibo lub u autoryzowa-
nego partnera  handlowego Tchibo.  Gwarancja obowiązuje na
terenie Unii Europej skiej, Szwajcarii oraz Turcji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad  produktu  prosimy
najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii
Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy
sposób  postępowania.
 Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej
obsłu gi produktu, a także części  ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można zamówić  telefonicznie pod
podanym w tej gwarancji numerem  telefonu.
Naprawy sprzętu niepodlegające  gwarancji można zlecić odpłatnie
w Centrum Serwisu Tchibo (cena  odpowiada naliczanym
 indywidual nie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw  wynikających z ustawowej rękojmi. 

Numer artykułu: 367 499  10 świeczek
367 033 25 świeczek



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Imię i nazwisko                             

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość                       

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Proszę o zwrot  artykułu bez  naprawy.

Proszę o osza cowanie kosztów naprawy,
jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.

Jeżeli usterka nie jest objęta  gwarancją: (zakreślić)



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć
go do produktu.

Opis usterki

Data zakupu                        Data/Podpis

Numer artykułu: 367 499  10 świeczek
367 033 25 świeczek
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