
Kullanım kılavuzu

LED çok fonksiyonlu lamba
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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza
sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları 
ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca 
bu  kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kıla-
vuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildi-
ğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Kullanım amacı
LED çok fonksiyonlu lamba, kuru iç mekan-
larda aydınlatma ve yön bulmaya yardımcı
olması amacıyla tasarlanmıştır. Sadece ev içi
kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanım
için uygun değildir.
Çocuklar için TEHLİKE

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak•
tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
Ürün, monte edilmesi için küçük parçalar•
(cıvatalar) ile birlikte satılır. Bu parçalar
yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur.
Bu nedenle ürünü monte ederken çocukları
uzak tutun.
Ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli•
cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşa-
bilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle
çocukları üründen uzak tutun.
Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşa-•
bilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır
içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden
olabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski
pilleri/şarjlı pilleri ve ürünü çocukların
 erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Pilin/şarjlı pilin yutularak ya da başka
 yollardan vücuda girmiş olabileceğini
düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Yaralanma UYARISI
Uzun süre doğrudan ışığa bakmayın. •
Bu, gözlere hasar verebilir.
Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe•
atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.



Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözleri-•
nize ve mukoza bölgelerine temas ettir-
meyin. Gerektiğinde temas eden yerleri
temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora
başvurun.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var
Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi•
azaldığında veya ürünü uzun süre kullan-
mayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Böy-
lece pillerin akarak cihaza zarar vermesini
önlemiş olursunuz.
Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski •
ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasite-
deki pilleri bir arada kullanmayın.
Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını•
takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma
tehlikesi!
Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yer-•
leşmesine (+/–) dikkat edin.
Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş•
ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun.
Aşırı çarpmalardan ve darbelerden kaçının.
Entegre edilmiş LED’ler değiştirilemez ve•
değiştirilmemelidir.
Tutucu, tesa® yapıştırma şeridi ile istenilen•
yere iyice yapışması için, alt taban yapıştır-
madan önce kuru, tozdan, yağdan, silikon -
dan ve kireçten arındırılmış olmalıdır. 
Alt taban ayrıca sağlam, düz ve yeterli
derecede taşıma gücüne sahip olmalıdır.
Düz olmayan ve pürüzlü yüzeyler alt taban
olarak uygun değildir.
Tesa® yapıştırma şeritleri bir defalık kul-•
lanım için ön görülmüştür. 40 °C'den fazla
sürekli olan sıcaklıklar tesa® yapıştırma
şeridinin tutma gücünü azaltır. –15 °C'nin
altındaki sıcaklıklar için tesa® yapıştırma
şeridi uygun değildir.
Bu tesa® yapışkan bantları yakl. 24 saat•
sonra tam yapıştırma kuvvetine ulaşır.
Tutucuya zamanından önce yüklenmeyin. 
Birlikte teslim edilen montaj malzemesi•
dolaplara montaj için uygundur.
Tutucuyu sabitlerken, LED çok fonksiyonlu•
lamba aşağıya düştüğünde hiçbir şeyin
hasar görmemesine dikkat edin.



Pilleri yerleştirme / değiştirme

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Tutucuyu tekrar çıkarırsanız, alt tabanda•
yapıştırıcı kalıntılarının olabileceğini göz
ardı etmeyin. Bunlar, çoğu zaman uygun 
ve düz alt tabanlardan parmaklar ile kazı-
nabilir. Dikkate alınmalıdır: Boyanmış olan
alt tabanlarda boya da çıkabilir!
Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici•
ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanıl-
mamalıdır.
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Kutupların (+/–) doğru
olmasına dikkat edin.



Vidalama

Tutucunun takılması

Tutucuyu kolayca tesa® yapıştırma şeridi ile
veya beraberinde gönderilen cıvatalar ile
sabitleyebilirsiniz.

Yapıştırma

LED lambanın yerleştirilmesi

LED çok fonksiyonlu lamba
bir hareket sensörüyle donatılmıştır. 

Hareket sensörü



Açma/kapama

3 m

110°

OFF

ON AUTO

LED lambanın dışarı çıkarılması

Hareket sensörü, 110° açıyla 3 m mesafeye
kadar olan hareketleri algılayabilir ve
ardından LED ışığı açabilir.

ON   =      LED’ler sürekli açık.
AUTO = LED’ler yaklaşık 30 saniye sonra

yanar ve hareket sensörü hiç bir
hareket algılamadığı vakit otomatik
olarak söner. Hareket sensörü tek-
rardan bir hareket algıladığında,
LED’ler yeniden yaklaşık 30 saniye
yanar.

OFF = LED’ler sürekli kapalı.

Önerimiz: LED lambayı, tutucudan çıkardığı-
nızda fener olarak da kullanabilirsiniz.



İmha etme

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, 
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev
çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan top-
lama merkezleri hakkında bilgi için bağlı
bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile
 birlikte atılmamalıdır! 
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pil-

leri belediye atık toplama yerlerine ya da pil
satan yerlerdeki toplama kaplarına bırak-
makla yükümlüsünüz.

Teknik bilgiler

Model:                     384 559
Piller:                       3 adet LR03 (AAA)/1,5V
Koruma sınıfı:         III  
Belirleme açısı:       yakl. 110°
Sensör
etki mesafesi:         yakl. 3 m
Yanma süresi:         yakl. 30 saniye 
Ortam sıcaklığı:     +10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:      
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe
teknik ve dizayn değişikliği
yapma hakkımız saklıdır.

Ürün numarası: 384 559


