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LED-es fényfüggöny



Kedves Vásárlónk!

A csillagokkal díszített fényfüggöny kellemes fényt áraszt, és
karácsonyi hangulatot varázsol otthonába. 

A praktikus időzítő hat óra elteltével kikapcsolja a fényfüggönyt,
így elősegíti a takarékos energiafelhasználást.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges
 sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban
leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy
szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben meg-
válik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés
A fényfüggönyt magánháztartások díszítésére, száraz belső
 helyiségekben való használatra tervezték. A fényfüggöny nem
használható nedves helyiségekben, például fürdőszobában, 
illetve kültéren.

VESZÉLY gyermekek esetében
Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért tartsa az ele-•
meket és a terméket olyan helyen, ahol kisgyermekek nem
férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal
 forduljon orvoshoz.
Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag vagy a termék kisméretű•
részei (a tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs
akasztók) gyermek kezébe kerüljenek. Többek között  fulladás -
veszély áll fenn! 
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Semmilyen változtatást ne hajtson végre a fényfüggönyön. •
A csatlakozókábel sérüléseit nem lehet megjavítani. Meghibáso -
dás esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze 
el a fényfüggönyt a hulladékgyűjtőben.

VIGYÁZAT - tűzveszély
Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre•
zárni tilos.
A fényfüggönyt nem szabad elektromos vezetéken keresztül•
 összekötni más égősorokkal vagy hasonlókkal. 
A termék mérsékelten tűzveszélyes felületre rögzíthető. •
Ne rögzítse a LED-es fényfüggönyt tűz- és robbanásveszélyes
felületre.
Bekapcsolt állapotban ne takarja le a fényfüggönyt.•
A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be. A terméknek•
megfelelő szellőzésre van szüksége.

VIGYÁZAT - sérülésveszély
Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel•
vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett test-
felületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Úgy helyezze el a fényfüggönyt, hogy senki ne akadjon bele.•

FIGYELEM – anyagi károk
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).•
Óvja az elemeket túlzott hőtől. •
Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak,
vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerül-
hetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon különböző•
típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.



A tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs
akasztók rögzítése

Tisztítsa meg a felületet ablaktisztító1.
szerrel vagy spiritusszal.
Fürdőszobai vagy általános tisztítószerek
erre a célra nem alkalmasak.

A ragasztószalagos dekorációs akasztók sokféle könnyű •
tárgyhoz használhatók. Domború, egyenetlen felületeken
jóval rosszabb a tartóerő. Sokáig tartó + 40 °C feletti
magas hőmérséklet szintén csökkenti a tartóerőt. Nem
alkalmas + 15 °C alatti hőmérsékleten vagy az autóban
való használatra. A felületnek szilárdnak, száraznak, tisz-
tának, zsír- és szilikonmentesnek kell lennie.
Az akasztók rögzítése előtt gondolja végig, hogy hol•
kívánja elhelyezni a fényfüggönyt.
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Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit,•
mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
A LED cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szük-•
séges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. 
Tennivalók a mellékelt tesa Powerstrips® ragasztószalagos•
 dekorációs akasztók használata esetén: Bizonyos időközönként
nyomja erősen a felületre az akasztókat, illetve ellenőrizze meg-
felelő tapadásukat. Úgy rögzítse az akasztókkal a fényfüggönyt,
hogy ne okozzon kárt, ha esetleg leesne.  
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Húzzon le egy tesa Powerstrip® ragasztó-2.
szalagot a lapról, helyezze a kívánt felü-
letre, és legalább 5 másodpercig  erő -
teljesen nyomja rá.

Távolítsa el a mintás védőfóliát a tesa3.
Powerstrip® ragasztószalagról, és az
akasztót legalább 5 másodpercig erőtel-
jesen nyomja rá a tesa Powerstrip®
ragasztószalagra. A fülnek felül kell
 elhelyezkednie.

Ugyanígy rögzítse a többi akasztót is, 4.
majd akassza fel rájuk a fényfüggönyt.

A fülről nem szabad eltávolítani a védőfóliát.

A tesa Powerstrips® ragasztószalagos dekorációs
akasztók eltávolítása

Fogja meg az akasztót, de ne nyomja.1.
A fülnél fogva lassan húzza ki a tesa2.
Powerstrip® ragasztószalagot.
Egyenesen húzza, a felülettel párhuza-
mosan. Ne húzza ferdén a tesa
Powerstrip® ragasztószalagot, mert az
elszakadhat és megrongálhatja a felületet.



Elemek behelyezése / cseréje

Tolja le az elemtartóról a fedelet a nyíl1.
 irányába.

Helyezze be az elemeket az ábrának2.
 megfelelően, illetve cserélje ki az  el hasz -
nálódott elemeket újakra.

Tolja az elemtartóra a fedelet a nyíl irányával ellentétes3.
irányba.

Eközben enyhén nyomja meg a nyilat,
hogy a fedélen lévő rögzítőhorgok be
 tudjanak pattanni az elemtartó nyílásaiba.

FIGYELEM  – anyagi károk
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes 
polaritásra (+/–).

OFF  ON
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Használat

Ellenőrizze, hogy a csillagok jól rá vannak-e húzva a foglalatra.m

Szállítás közben lecsúszhattak.
A fényfüggöny bekapcsolásához tolja a kapcsolót az I állásba.m

Az időzítő bekapcsolásához, tolja a kapcsolót az állásba.m

A fényfüggöny 6 óráig világít, majd kikapcsol. 
18 óra elteltével a fényfüggöny ismét bekapcsol, majd 24 óra után
kikapcsol stb.

A fényfüggöny kikapcsolásához tolja a kapcsolót az 0 állásba.m

Műszaki adatok

Modell: 297 233
Elemek: 3 db LR6(AA)/1,5V típusú
Teljesítmény: 0,3 watt
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

VIGYÁZAT – sérülésveszély
Úgy rögzítse a fényfüggönyt, hogy senki ne akadjon bele. 



Tisztítás

A csillagokat száraz, puha, nem bolyhosodó ruhával törölje le.m

8

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és az elemek értékes újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti 
a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.
A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulla-
dékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok elhelye-
zéséhez használja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyeket.

Az ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek 
a háztartási hulladékba!
Ön törvény által kötelezve van arra, hogy régi, nem hasz-
nálatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva,
hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmen-
tesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.
Az elemek és az akkumulátorok nem helyezhetők a ház-
tartási hulladékba!
A hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az elhasználó-
dott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó
szakkereskedésekben tudja leadni.
Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel
vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat
tartalmazzák: Pb =  ólom, Cd = kadmium, Hg = higany.

Cikkszám: HU 297 233

Pb
Cd
Hg


