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LED-lådlampor
Bruksanvisning

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person-
eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på 
det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare
användning. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen
också följa med.

Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett •
batteri kan det leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av två
timmar och till dödsfall. 
Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten
utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en
person har svalt ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.



2

Håll smådelar (magneter) som kan sväljas och förpackningsmaterial borta•
från barn. De utgör bl.a. en kvävningsrisk! Du bör genast uppsöka läkarvård
om en magnet har svalts eller andats in. Om magneter sväljs kan detta leda
till allvarliga skador.

Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.•

Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slem-•
hinnor. Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.

Ta ut batterierna direkt när de är förbrukade. •
Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
Ersätt alltid samtliga batterier på samma gång. Använd inte olika batteri-
typer eller batterimärken, eller batterier med olika kapacitet. Var noga 
med att batterierna sätts i med polerna åt rätt håll (+/–).

Lysdioderna (LED) har en extremt lång livslängd, det betyder att de inte be-•
höver bytas. De varken kan eller får bytas. Ljusdioderna är fast monterade 
i lamporna. De kan skadas när lamporna öppnas.

Skydda lamporna mot fukt och stark värme. •
Undvik hårda stötar och slag.

Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet•
i batterifacket. Risk för överhettning!

Håll kort med magnetremsa som t.ex. kreditkort, betalkort borta från mag-•
neten. Magnetremsan kan skadas. Håll även magneterna borta från magne-
tiska lagringsmedier och alla apparater som kan påverkas eller vars funktion
kan försämras av magnetism.   
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Avfallshantering
Produkten, förpackningen och de bifogade batterierna är tillverkade av hög-
kvalitativa material, som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och
skonar miljön. Avfallssortera förpackningen. Utnyttja de insamlingsmöjlig-
heter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.

Produkter, märkta med denna symbol, får inte slängas i hushålls-
soporna! Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras.
Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elek-

troniskt avfall lämnas av din kommun.

Laddbara och icke laddbara batterier får inte slängas i hushålls-
soporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batte-
rier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier
tar också emot använda batterier.

Börja använda produkten
1.  Lägg i de bifogade batterierna på det sätt som beskrivs i kapitlet "Byta ut

batterier".  

Du kan fästa lampan i lådfronten eller på lådans sida. Klisterytornas underlag
måste vara rent, fettfritt och plant.
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• Sensorn måste peka mot magneterna.

• När lådan är stängd får avståndet mellan lampan
och magneten inte vara större än 1,5 cm.

Testa i vilken position magneten tänder resp.
släcker lampan innan du fäster den. 

2. Ta bort skyddsremsan från lådlampans klisterremsa och klistra fast den 
i lådan.

3. Ta bort skyddsremsan från magnetens klisterremsa och klistra fast den
längst upp i lådöppningen.

Magneterna kan även fästas med två skruvar (ingår ej i leveransen).

Tända/släcka lådlampan

Dra ut lådan: Avståndet mellan magneten och lampan ökar och
lampan tänds.

Stänga lådan: Avståndet mellan magneten och lampan minskar 
och lampan släcks.

Byta ut batterier
När lådlampans ljus blir svagare bör du byta batterierna.

Dra av lampan från dess beslag.1.

max. 10 mm
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Dra av batterifacklocket och ta ur det 2.
förbrukade batteriet.

Lägg i det nya batteriet. Kontrollera att batteriet sätts i med polerna 3.
åt rätt håll (+/-).

Sätt tillbaka batterifacklocket.4.

Sätt lampan i beslaget igen.5.

Tekniska data
Modell:                                 353 640

Batterier:                             1x LR03 (AAA)/1,5 V

Belysning:                            LED-dioder

Omgivningstemperatur:     +10 till +40 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
Germany, www.tchibo.se

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska
ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 353 640


