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Bar rafı

Montaj talimatıtr



Değerli Müşterimiz!

Yeni bar rafınız oturma odanızda zarif ve dikkat çekici bir detaydır. 

Dolaylı aydınlatma; şişelerinizi, bardaklarınızı veya dekorasyonu çok 
etkili bir biçimde ön plana alır.

Aydınlatma ayrı bir şalter vasıtasıyla açılır.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.



3

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu ürün kuru iç mekanlarda nesne-•
lerin muhafaza edilmesi ve dekoratif
amaçla kullanım için uygundur, açık
havada ve nemli ortamlarda kullanıl-
mamalıdır. 

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış•
olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE 

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı•
kullanımı sonucu oluşabilecek tehli -
keleri fark edemez. 
Bu nedenle çocukları üründen uzak
tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden•
uzak tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi
vardır! 

Ürün, güvenli monte edilmesi için•
çeşitli küçük parçalar ile birlikte
teslim edilir. Bu parçalar yutuldu-
ğunda hayati tehlike söz konusudur. 
Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman
çocukları uzak tutun.

Elektriğin sebep olabileceği
 TEHLİKELER

Ürünü neme maruz bırakmayın.•
Ürünü damlayan veya sıçrayan
sulardan da uzak tutun, aksi halde 
bir elektrik çarpma tehlikesi söz
 konusudur. 

Ürünü hiçbir koşulda lavabo üzerine,•
ocak üzerine veya başka ısı ve nem
kaynaklarının yakınına monte
etmeyin.

Deleceğiniz yerden boruların veya•
elektrik hatlarının geçmediğinden
emin olun!

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına
sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya
çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kul-
lanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere 
bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, 
bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralan-
malara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara
ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır. 

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralan-
malara ya da hasarlara karşı uyarır.
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Ürünü, sadece bağlantısı talimatlara•
uygun olarak yapılmış ve elektrik
adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu
bir şebeke gerilimine sahip olan bir
prize takın. 

Adaptörü gerekli durumlarda hemen•
çıkarabilmek için kolay ulaşabilece-
ğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takıl-
malara neden olmayacak şekilde yer-
leştirin. 

Bağlantı kablosu ve LED bandı bükül-•
memeli ya da ezilmemelidir. Her iki-
sini de sıcak yüzeylerden ve keskin
kenarlı cisimlerden uzak tutun.

Elektrik adaptörünü şu durumlarda•
prizden çıkarın, ...
... ürünü temizlemeden önce ya da
... arıza ortaya çıkarsa ve 
... fırtınalı havalarda. 
Kabloyu değil, daima elektrik adaptö-
rünü tutarak çekin.

LED bandı ya da bağlantı kablosunda•
hasarlar varsa ürünü çalıştırmayın.
Elektrik adaptörünü hemen prizden
çekin.

Üründe herhangi bir değişiklik yap-•
mayın. Bağlantı kablosunu kendiniz
değiştirmeyin. Yapılması gereken
onarımları sadece yetkili bir serviste
yaptırın. 

Yaralanma ve maddi hasara karşı
DİKKAT

LED'ler kısılabilir özellikte değildir. •
Bu nedenle ürün için dimmer kullan-
mayın.

LED'lerin uzun kullanım ömürleri•
nedeniyle değiştirilmeleri gerekmez.
LED'ler değiştirilemez ve değiştiril-
memelidir.

Duvar montajı için ambalaja montaj•
malzemesi (cıvatalar ve dübeller) 
de eklenmiştir. Montaj malzemesi,
normal duvarlar için uygundur.
Montaj öncesi duvarınıza uygun 
olan montaj malzemesi hakkında 
bilgi edinin. 

Ürünü sadece öngörülen kullanım•
amacı için kullanın ve aşırı yükle-
meden kaçının.

Temizleme için sert kimyasallar, •
tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik
maddeleri kullanılmamalıdır. 
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Açma/kapama şalteri

Bağlantı yuvası

Montaj için gerekenler:

          1 x      1

          1 x      2

          1 x      3

       2 x       S1

       2 x      S2

Aşağıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir:
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Montaj

Ø 6 mm

1080 mm

5 mm

1

2

3

Açma/kapama şalterini 
ve elektrik adaptörünü
hangi tarafa konumlan-
dırmak istediğinize bağlı
olarak LED bandını sol
veya sağ tarafından içeri
itebilirsiniz. Burada sol
taraftan içeri itilmiş şekilde
gösterilmektedir.
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Kullanım

LED bandını devreye almak için açma/kapama şalterini devirin.m

LED bandını kapatmak için açma/kapama şalterini tekrar devirin.m

Temizleme

Ürünü sadece nemli bir bezle temizleyin ve kuru, tüy bırakmayan bir bezlem

kurulayın.

Aynayı temiz su ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle (örn. mikrofiber veyam

pamuk gibi) temizleyin ve kuru bir bezle silin. Cam temizleyici kullanmayın.

4

5
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Teknik bilgiler

Model:                                      377 067

Elektrik adaptörü:                  Model: XY-1200500-E

                                                 Giriş:  100–240 V ~ 50/60 Hz 

                                                 Çıkış:  12 V 0,5 A

Koruma sınıfı:                          II 

Güç:                                          6 W

Ortam sıcaklığı:                      +10 ila +40 °C

Dağıtım firması:                      Probell Handelsgesellschaft mbH
Ludwigstraße 33
23683 Scharbeutz
Germany

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma
 hakkımız saklıdır.

+ –

İmha etme

Ürün ve ambalajı, 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 danışa-
bilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü 
ile birlikte atılmamalıdır!

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


