
Dekoracyjna gwiazda LED

Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i użytkować produkt wyłącznie w spo -
sób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć nieza-
mierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzys-
tania. W razie zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest do dekoracyj-
nych celów oświetleniowych w prywat -

nym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do
oświetlania pomieszczeń. Produkt jest przezna-
czony do użytku w suchych pomieszczeniach. 

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego 
i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od•
dzie ci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udu-
szenia!

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw,•
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego
nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez
nadzoru.

Nie wolno narażać produktu na działanie wil-•
goci, gdyż grozi to porażeniem prądem elek-
trycznym. Z tego względu nie wolno używać
produktu np. w łazience lub innych wilgotnych
pomieszczeniach. Poza tym nie należy używać
produktu na zewnątrz.

Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno•
zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponie -
waż grozi to porażeniem prądem.

Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo•
zainstalowanego gniazdka elektrycznego, któ-

rego napięcie jest zgodne z danymi technicz-
nymi zasilacza sieciowego. Diod LED nie można
ściemniać. Dlatego nie należy podłączać pro-
duktu do gniazdka elektrycznego z funkcją
ściemniania.

Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłą-•
czeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero
potem zasilacz do gniazdka elektrycznego.
Należy również zawsze najpierw wyciągać
 zasilacz sieciowy z gniazdka, a dopiero potem
odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.

Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...•
... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią
usterki, 
... w czasie burzy, 
... przed opuszczeniem mieszkania, 
... przed przystąpieniem do czyszczenia pro-
duktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sie-
ciowy, a nie za kabel podłączeniowy.

Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołą-•
czonym zasilaczem sieciowym.

Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani•
przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala
od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

Produkt nie może być łączony elektrycznie •
z innymi łańcuchami świetlnymi itp.

Produkt nie jest wyposażony we•
włącznik/wyłącznik. Zasilanie można przerwać
tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego 
z gniazdka elektrycznego. 
Używane gniazdko powinno być łatwo dostęp -
ne, aby w razie potrzeby można było szybko
wyciągnąć zasilacz sieciowy. 

Informacje o produkcie i gwarancjapl
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Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłą-•
czeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują
widocz ne uszkodzenia.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w pro-•
dukcie. Nie wolno również samodzielnie wymie-
niać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy
urządzenia należy przeprowadzać w zakładzie
specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.

Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, •
aby nikt nie mógł się o niego potknąć. 

Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać•
 wbudowanych diod LED.

Do czyszczenia nie należy używać silnych•
 chemikaliów ani agresywnych lub rysujących
powierzchnię środków czyszczących. 

•

Podłączanie

Przed podłączeniem produktu, należy się
zastanowić nad miejcem jego ustawienia.

Należy przy tym wziąć pod uwagę odległość od
gniazdka elektrycznego.

Włożyć wtyczkę kabla1.
podłączeniowego 
do gniazda w zasilaczu
sieciowym. 

Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.2.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć diody LED, włożyć zasilaczm

 sieciowy do gniazdka.

Aby wyłączyć diody LED, wyciągnąć zasilaczm

sieciowy z gniazdka.

Czyszczenie

Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.1.

Produkt przetrzeć suchą, miękką i niestrzę-2.
piącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:                322 427 (mały)
322 428 (duży)

Zasilacz sieciowy

      Wejście:       100–240 V ~ 50/60 Hz

      Wyjście:       3,2 V 300 mA, 0,96 W

Klasa ochrony:  II  

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.

Usuwanie odpadów

Urządzenia, które zostały oznaczone
tym symbolem, nie mogą być usuwane
do zwykłych pojemników na odpady
domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usu-
wania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów
domowych. Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
Państwu administracja samorządowa.

Numer artykułu:    322 427     (mały)
322 428     (duży)



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

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 autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek 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 nie prawidłowej
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. 

Imię i nazwisko                      

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość              

Kraj       

Tel. (w ciągu dnia)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Opis usterki

Data zakupu                          Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

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

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

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

Numer artykułu:
(prosimy 

zakreślić)

322 427 (mały)     
322 428 (duży)

Numer artykułu: 322 427 (mały)          
322 428 (duży)          


