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Işık zinciri

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.

Kullanım amacı

Işık zinciri, evlerdeki kuru iç
mekanlarda dekorasyon amaçlı
kullanabilirsiniz. Ürün, banyo
gibi nemli mekanlarda ve dış
alanda kullanım için uygun
değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

•    Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı
kullanılması sonucu oluşabilecek
 tehlikeleri fark edemez. 
Bu yüzden çocukları üründen uzak
tutun.

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

Elektriğin sebep olabileceği
 TEHLİKELER

•    Ürün neme maruz bırakılmamalıdır,
aksi takdirde elektrik çarpma
 tehlikesi söz konusudur. Ürünü
banyo veya benzer nemli ortam-
larda kullanmayın. Işık zincirini dış
alanda kullanmayın.

•    Ürünü ve elektrik adaptörünü asla
suya veya başka sıvılara daldır-
mayın, aksi halde elektrik çarpma
tehlikesi oluşabilir.

•    Işık zincirini sadece bağlantısı
 talimatlara uygun olarak yapılmış 
ve adaptörün teknik bilgilerindeki
şebeke gerilimi ile aynı gerilime
sahip olan bir prize takın.
LED'lerin kısma fonksiyonu yoktur.
Bu nedenle ışık zincirini kısma
 fonksiyonu olan prizlere takmayın.

•    Elektrik adaptörünü prize takmadan
önce mutlaka bağlantı kablosunu
elektrik adaptörüne takın. Bağlantı
kablosunu elektrik adaptöründen
çıkarmadan önce mutlaka elektrik
adaptörünü prizden çekin.

Güvenlik uyarıları

Kullanım Kılavuzutr



•    Bağlantı kablosu bükülmemeli ve
sıkışmamalıdır. Bağlantı kablosunu 
sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı
cisimlerden uzak tutun.

•    Işık zincirinde açma/kapama şalteri
yoktur.  Elektrik akışı sadece elektrik
 adaptörünün prizden çıkarılması ile
kesilir. Elektrik adaptörünü gerekli
durumlarda hızlı çıkarabilmek için
kolay ulaşabileceğiniz bir priz
 kullanın.

•    Işık zinciri sadece ambalaj
 dahilindeki elektrik adaptörü ile
çalıştırılmalıdır.

•    Elektrik adaptörünü şu durumlarda
prizden çıkarın: 
... Çalıştırma sırasında arızalar         

meydana geldiyse,
... ürünü temizlemeden önce,
... evden çıktığınızda,
... fırtınalı havalarda. 
Kablodan değil, daima elektrik
adaptörünü tutarak çekin.

•    Işık zinciri başka ışık zincirleri vb. ile
elektrikli olarak bağlanmamalıdır.

•    Üründe görünür hasarların olması
halinde ışık zincirini kullanmayın.

•    Üründe herhangi bir değişiklik
 yapmayın. Bağlantı  kablosundaki
hasarlar tamir  edilemez. Hasar
durumunda ışık zincirini güncel
talimatlara göre imha edin.

Yangın UYARISI

•    Işık zincirinin çalışırken üzerini
 örtmeyin.

•    Ürünü ambalajında çalıştırmayın.
Yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Yaralanma UYARISI

•    Işık zincirini ve bağlantı kablosunu
takılmalara neden olmayacak
şekilde yerleştirin.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

•    İçinde bulunan LED'ler değiştiri-
lemez ve değiştirilmemelidir. 

•    Cam kürelerin içe doğru
 bastırılmaması için dokunurken
 dikkatli olunmalıdır.



Işık zincirini bağlama

1.    

     Bağlantı kablosunun soketini elek-
trik adaptöründeki yuvasına takın.
Soketin, yuvasında sonuna kadar
takılı olmasına dikkat edin.

2.  Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Işık zincirini kapatma

  Işık zincirini kapatmak için elektrik
adaptörünü prizden çıkarın.
Kablodan değil, elektrik adaptörünü
tutarak çekin.

Temizleme

1.    Elektrik adaptörünü prizden
 çıkararak ışık zincirini kapatın.

2.  Küreleri yumuşak, kuru ve tüy
 bırakmayan bir bezle silin.

TEHLİKE – Elektrik çarpması
sonucu ölüm tehlikesi

• Işık zincirini temizlemeye başla-
madan önce elektrik adaptörünü
prizden çıkarın.

• Ürünü ve elektrik adaptörünü 
asla suya veya başka sıvılara
 daldırmayın, aksi halde elektrik
çarpma tehlikesi oluşabilir.

m

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

• Cam kürelerin içe doğru bastırıl -
maması için dokunurken  dikkatli
olunmalıdır.

Işık zincirini asmadan önce
asacağınız yeri seçin. 
Bu sırada prize olan mesafeyi
dikkate alın.

Yaralanma UYARISI

• Işık zincirini ve bağlantı kablosunu
takılmalara neden olmayacak
şekilde yerleştirin.



İmha etme

Ürün ve ambalajı, geri dönüştürülebilir
değerli malzemelerden üretilmiştir. Bu,
atık miktarını azaltır ve çevreyi korur.

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
danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:                309 593

Elektrik adaptörü

Giriş:                   230–240 V ~ 50 Hz

Çıkış:                  30 V DC 0,6 W

Koruma sınıfı:    II 

Işık zinciri

Ampul:               10 adet LED

Koruma sınıfı:    III 

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: TR 309 593

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar


