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Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileritr

Şişirilebilir LED geyiği



Değerli Müşterimiz

Yeni LED geyiğinizin kılıfı, pompa gücünü ve
böylece elektrik tüketimini en aza indirebilmek
için çok ince ve hafif plastik dokudan üretil -
miştir. Materyal hava etkilerine karşı dayanıklı
ancak, mekanik etkilere ve sıcağa/ateşe karşı
hassas olduğundan dolayı, ürününüzü uzunca
bir süre kullanabilmek için ürününüze özen
gösterin.

Kılıf elle dikilmiş olup, hafif hava geçirgenliğe
sahiptir, böylece figür sadece çalışan pompada
kendi formunu alır. Pompa sürekli kullanım için
tasarlanmıştır, ancakLED geyiği aynı zamanda
zamanlama fonksiyonu üzerinden de
yönetilebilir.

Güzel bir kış diliyoruz.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu
yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca
bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu sak-
layın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da
beraberinde verilmelidir.

Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda veya•
dış mekan aydınlatması için uygun değildir. 

Ürün ayrıca iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. •
Özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için
uygun değildir.

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

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması•
sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan
dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz
 kullanmalarına asla izin vermeyin.

Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve•
koruma türü IP44 uyarınca uygundur. Bu tel ile giriş
yapılmasına ya da örn. yağmur gibi sıçrama sularına
karşı koruma demektir. Ancak şiddetli yağmurdan 
ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında
çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep
olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.

Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak•
yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile
uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
LED'ler kısılabilir özellikte değildir. Bu yüzden ürünü
kısılarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağla-
mayın.

Ürünü su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere•
yerleştirmeyin. Pompayı erimiş kar suyu birikintile-
rinde de koruyun.

Pompanın hava emme aralığı daima serbest olma-•
lıdır. Güçlü kar yağışlarında ve fırtınada, kar yığıntısı
veya yaprak birikintisi vb. oluşumuna dikkat edin ve
düzenli olarak onları temizleyin.

Sadece açık havada kullanılmasına izin verilen ve LED•
figürünün elektrikli adaptörüne uygun olan uzatma
kablosu kullanın. Gerekirse yetkili satıcıdan bilgi alın.

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

Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çekin:•
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse, 
... fırtınalı havalarda,
... ürünü temizlemeden önce.
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak
çekin.

Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adap-•
törü ile çalıştırılmalıdır.

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

Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağ-•
lanmamalıdır.

Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım bes-•
lemesinden ayırmaz. Elektrik akışı sadece elektrik
adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. Adaptörü
gerekli durumlarda hemen çıkarabilmek için kolay
ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. 



Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptö-•
ründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü
çalıştırmayın. 

Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı•
kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablo-
sunun hasar görmesi durumunda, servis merkezine
veya yetkili satıcıya başvurun.

Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleş-•
tirin. Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı
değildir. 

Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve•
işletim sırasında üzerini örtmeyin.

Takılmış olan LED’ler değiştirilemez ve değiştirilme-•
melidir.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da•
aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. 

Ürün, yakl. –20 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım•
için uygundur. Daha soğuk havalarda evde saklayın,
aksi takdirde hasar görebilir.  

LED geyiği daima beraberindeki germe ipi ve toprak•
çivileriyle sağlamlaştırın. Kontrol edilemez etrafa
dalgalanan bir figür örneğin trafik için önemli bir
tehlike oluşturabilir. 
Ürünü balkona yerleştirecekseniz, germe ipi ile iyice
bağlayın.

Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün daya-•
nıklı değildir! Kuvvetli rüzgar veya fırtına tehlikesi
olması durumunda ürünü zamanında içeri alın.

Pompa gücünü ve böylece elektrik tüketimini en aza•
indirebilmek için LED geyiği çok ince hafif plastik
dokudan üretilmiştir. Bu sebeple kılıf hasarlara karşı
çok hassastır. Bu nedenle ürünü ateşten, yanan siga-
radan, mum, el fenerlerinden vb., sıcak yüzeylerden,
sivri, keskin ve sert obje ve yüzeylerden uzak tutun.
Özellikle sürekli sürtünmelerde örneğin ev duvarına,
işlem görmemiş ağaç zeminlerine ya da figür bitki,
çalılıklara vb. doğru sıkıştırılmışsa, kılıf zamanla
zarar görebilir.
LED geyiği mümkün olduğunca serbest yerleştirin 
ve etrafındaki objeler tarafından sıkıştırılmadan,
yeterince sağlamlaştırın.

Temizleme ve saklama

Elektrik adaptörünü prizden çekin.1.
Ürünü hafif nemli, yumuşak ve tüysüz bir bez ile2.
silin.

Kılıfı katlamadan ve kaldırmadan önce sererek3.
iyice kurumasını sağlayın.

Ürünü kuru, serin ve güneş ışınlarından korunaklı4.
bir ortamda saklayın.

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 toplama merkezleri hakkında
bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilir-
siniz.

Teknik bilgiler

Model:                           380 743

Elektrik adaptörü

       Giriş:                      220–240 V ~ 50/60 Hz

       Çıkış:                     12 V 12 W 

       Koruma sınıfı:       II  

       Koruma türü:        IP44

Ampul:                          LED’ler

Ortam sıcaklığı:            –20 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr



Açma/kapama
şalteri

Bağlama, kurma ve sağlamlaştırma

LED geyiğin açıkta durabileceği, mümkünse hava1.
şartlarından korunan bir yer seçin. Toprak çivileri
ile sağlamlaştırmak için alt zemin olarak toprak 
ve çim tavsiye edilir.

Kılıfı açıp serin ve rahatça gelişebilmesi için2.
 pompalarken pozisyonda tutun.

Resimde görüldüğü gibi bağlantı kablosunu elek-3.
trikli adaptöre tutturun ve prize takın.
Pompa çalışır ve kılıf havayla dolmaya başlar.

Pompanın hava emme aralığının üzerinin kapan-m

mamış veya engellenmemiş olmasına dikkat edin!

Beraberindeki toprak çivileri ile geyiğin ayakların-4.
daki 4 ilmiği sağlamlaştırın.

2 ipi geyiğinin arkasındaki ilmeğe bağlayın ve kalan5.
2 zemin kazığı ile yandan bağlayın (bkz. resim).

Zemin toprak çivileri için uygun değil ise geyiğim

germe ipleri ile iyice bağlayın. Ayağındaki 4 ilmiği
de uygun iplerle sağlamlaştırın. 

Pompa sürekli kullanım için tasarlanmıştır. 
Kılıf tamamen hava geçirmez değildir; böylece içeri
giren hava kılıfı patlatamaz.
Elektrikli adaptör prize takılı olduğu sürece, pompa
çalışır ve kılıfa aralıksız hava üfler. Elektrikli adaptörü
prizden çektiğinizde, pompa kapanır ve hava geyikten
çıkar.

Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu

Zamanlayıcı fonksiyon geyiğin içindeki LED’ler kadar
pompa için de geçerlidir.

Elektrik adaptöründeki şaltere basın …m

… 1x LED geyiği sürekli açmak için. 

… 2x LED geyiği zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için.
Şalterdeki yeşil LED yanar. 

… 3x LED geyiği kapatmak için.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED geyiği aşağıdaki ritme
göre açılır ve kapanır: 
Açık durumda : 6 saat
Kapalı durumda: 18 saat
açık durumda: 6 saat vs.

LED geyiği zamanlayıcı fonksiyonu ile çalıştırdığınızda,
ceryansız koşullarda kılıfın üstüne kar veya başka
yükler koymuş olmamanıza daima dikkat edin. Kılıf
tekrar çalıştırıldığında rahatça açılabilmelidir.



1.    Garanti süresi, malın teslim tari-
hinden  itibaren başlar ve 3 yıldır. 

2.  Malın bütün parçaları dahil olmak
üzere tamamı  Firmamızın garantisi
kapsamındadır. 

3.   Malın garanti süresi içinde arızalan-
ması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın
tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın malın
servis istasyonuna, servis istasyo-
nunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
 ithalatçısı veya imalatçısı-üretici-
sinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş
günü  içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatçı-üretici veya
 ithalatçı; malın tamiri tamamlanın-
caya kadar, benzer  özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin  kullanı-
mına tahsis etmek zorundadır.

4.  Malın garanti süresi içerisinde,
gerek  malzeme ve işçilik, gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalan-
ması halinde, işçilik masrafı, değişti-
rilen parça bedeli ya da başka her-
hangi bir ad altında hiçbir ücret
talep  etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

5.  Tüketicinin onarım hakkını kullan-
masına rağmen malın: 
Teslim edildiği tarihinden itibaren,
belirlenen  garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en
az dört defa veya belirlenen garanti
süresi içerisinde altı defa
 arızalanmasının yanı sıra, bu
 arızaların maldan yararlanmamayı
sürekli kılması, tamiri için gereken
azami sürenin  aşılması, Firmanın
servis istasyonunun, servis istasyo-
nunun mevcut olmaması halinde
sırayla satıcısı, bayii, acentası, tem-
silciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üre-
ticisinden birisinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirinin mümkün
 bulunmadığının belirlenmesi,
 durumlarında, malın ücretsiz olarak
 değiştiril mesini, bedel iadesi veya
ayıp  oranında bedel indirimi talep
edebilir.

6.  Malın kullanma kılavuzunda yer alan
 hususlara aykırı  kullanılmasından
kaynak lanan arızalar garanti kap-
samı dışındadır. 

Yasal teminat hakları bu garantiden
dolayı kısıtlanmaz

Garanti şartları

Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yayınlanan  “Sanayi  Mallarının Satış
Sonrası  Hizmetleri  Hakkında  Yönetmelik” gereği  ürünümüzün Garanti Belgesiyle
birlikte satılma  zorunluluğu  bulunmamaktadır. Sadece Tchibo  Dünyasına Özel
satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti  kapsamına
alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Tchibo Türkiye



  

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye Teknik Destek Hattı

444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma  saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 
saatleri  arasındadır. 

Ürün numarası: 380 743 


