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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.

Produkten är endast till för dekoration och är inte gjord för att användas 
som rumsbelysning. Produkten är avsedd för utomhusbruk. Den är gjord för
privat bruk och inte för kommersiella ändamål.

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. •
Det utgör en kvävningsrisk! 

Barn kan inte bedöma faror som kan uppstå på grund av att elektronisk•
utrustning hanteras på felaktigt sätt. Låt därför aldrig barn använda 
elektriska produkter utan uppsikt.

Produkten är gjord för utomhusbruk och motsvarar skyddstyp IP44. •
Detta innebär skydd för beröring med ståltråd och mot stänkvatten som t.ex.
regn men produkten bör skyddas mot kraftigt regn och rinnande vatten. 
Produkten får under inga omständigheter användas under vatten. Detta 
leder omedelbart till kortslutning och det finns risk för elchock.

Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskrifts-•
mässigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska
specifikat ionerna för nätadaptern. LED-lamporna kan inte dimmas. 
Produkten får därför inte anslutas till ett dimmbart eluttag.

Använd inte förlängningssladd. •
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Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadaptern innan du ansluter•
nätadaptern till eluttaget. Dra alltid först ur nätadaptern ur eluttaget 
innan du drar ur nätkabeln ur nätadaptern.

Dra ut nätadaptern ur eluttaget ... •
... om fel uppstår under drift,
... under åskväder,
... innan du rengör produkten. 
Dra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ur sladden.

Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.•

Nätkabeln får inte böjas eller komma i kläm. Se till att nätkabeln inte •
kommer i kontakt med heta ytor eller vassa kanter. 

Produkten får inte kopplas ihop elektriskt med andra eller liknande •
ljusslingor.

Strömbrytaren skiljer inte nätadaptern från strömmen. Strömmen kan endast•
brytas genom att man drar ur nätadaptern ur eluttaget. Se till att det är lätt
att komma åt eluttaget i fall du snabbt måste kunna dra ur nätadaptern. 

Använd inte produkten om produkten, nätkabeln eller nätadaptern uppvisar•
synliga skador. 

Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln får heller inte bytas ut•
separat. Om nätkabeln är skadad bör du slänga produkten enligt de 
aktuella bestämmelserna.

Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte kan snubbla •
på den. Kabeln lämpar sig inte för att grävas ner i marken. Det är inte tillåtet. 

Placera inte produkten i gropar eller fördjupningar där det kan bildas •
vattenpölar. 

De inbyggda LED-lamporna kan och får inte bytas ut.•

Undvik starka kemikalier, frätande eller repande rengöringsmedel vid •
rengöringen. 

Produkten lämpar sig för utomhusbruk ned till cirka –10 °C. Förvara •
den inomhus om det är ännu kallare eftersom den kan ta skada. 
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Produkten klarar inte storm eller orkan! Ta ned produkten i tid om du vet •
att det kommer att storma.

Aktivera inte produkten inne i förpackningen och täck den inte när den•
används.

Ansluta produkten / sätta på/stänga av produkten / timerfunktion

Sätt i nätkabelns kontakt i uttaget på nätadaptern och skruva fast 1.
skyddskåpan.

Anslut nätadaptern till ett eluttag. 2.

Tryck på knappen på nätadaptern ...3.

… 1x, för att aktivera ljuskedjans kontinuerliga funktion. 

... 2x, för att sätta på produkten med timerfunktion.
Det gröna LED-ljuset i strömbrytaren lyser. 

... 3x, för att stänga av ljuskedjan. 

Om ljuskedjan redan lyser när du har satt i kontakten ändrar sig turordningen 
så här: tryck 1x = aktivera timerfunktion, 2x = stänga av produkten osv.

Timerfunktionen: LED-lamporna tänds och släcks i följande rytm: 
Tända lampor: 6 timmar
Släckta lampor: 18 timmar
Tända lampor: 6 timmar osv.

Rengöring

Dra ur nätadaptern ur eluttaget.1.

Torka av produkten med en torr, mjuk och luddfri trasa.2.

På-/av-knapp
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Tekniska data

Modell:                                         380 944 / 380 797

Nätadapter

       Ingång:                                 220–240 V ~ 50/60 Hz

       Utgång:                                32 V 
                             380 944:        3,6 W 
                             380 797:         2 W

       Skyddsklass:                        II  

       Skyddstyp:                           IP44

       Ljuskälla:       380 944:        280 lysdioder / 32 V  max. 3 W
                             380 797:         120 lysdioder / 32 V  max. 1,6 W

       Omgivningstemperatur:     –10 till +40 °C

Avfallshantering

Produktermärkta med denna symbol får inte slängas i hushållsso-
porna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. 
Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och 
elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer: 380 944 / 380 797

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.se


