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Bruksanvisning och garantisv

Uppblåsbar LED-ren



Kära kund

Skalet på din nya LED-ren är tillverkat i mycket
tunna, lätta plastfibrer för att hålla pump-
effekten och strömförbrukningen så låg 
som möjligt. Materialet är väderbeständigt
men ömtåligt vid mekanisk påverkan och
värme/öppen eld – var försiktig med 
produkten så att du har glädje av den länge. 

Skalet är sytt för hand och lätt luftgenom-
trängligt så att figuren endast får sin
karakteristiska form när pumpen är igång.
Pumpen är utformad för permanent an-
vändning, men du kan även styra LED-renen
med timerfunktionen.

Vi önskar dig en fin juletid. 

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar

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 bruksanvis-
ningen 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 rums- eller utomhus-
belysning. 

Produkten kan användas både inom- och utomhus. •
Den är utformad för privat bruk och inte för 
kommersiella ändamål. 

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. •
Det utgör bl.a. 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•
kapslingsklass IP44. Detta innebär skydd mot
åtkomst med tråd samt mot stänkvatten som t.ex.
regn, men produkten bör ändå skyddas mot kraftigt
regn och rinnande vatten. 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 elstöt.

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

Placera inte produkten i gropar eller fördjupningar•
där det kan bildas vattenpölar. Skydda även pumpen
mot smältvatten. 

Pumpens öppningar där luften sugs in måste •
alltid vara fria. Kontrollera regelbundet om större
mängder snö eller löv har samlats när det snöar
mycket eller blåser och ta isåfall bort dem.

Använd endast en förlängningssladd som får •
användas utomhus och som passar till LED-renens
nätadapter. Fråga en expert i fackhandeln.

Börja alltid med att ansluta nätkabeln till nätadap-•
tern innan du ansluter nätadaptern till eluttaget. 
Dra alltid ut nätadapern ur eluttaget innan du 
drar nätkabeln av 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 klämmas in. Se till •
att nätkabeln inte kommer i kontakt med heta 
ytor eller vassa kanter.

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



På-/av-knappen kopplar inte av nätadaptern •
från strömmen. Strömmen kan endast brytas genom
att man drar ur nätadaptern ur eluttaget. Eluttaget
måste vara lättillgängligt så att du snabbt kan dra av
nätadaptern om det krävs. 

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

Utför inga modifieringar av produkten. Nätkabeln •
får heller inte bytas ut separat. Om du upptäcker
skador på nätkabeln bör du kontakta vår kundser-
vice eller en lämplig installatör.

Tänk på att dra 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. 

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

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 •
–20 °C. Vid kallare temperaturer bör du förvara
produkten inomhus – annars kan den ta skada.   

Fäst alltid LED-renen med de inkluderade spänn-•
linorna och jordkrokarna. En figur som fladdrar
omkring okontrollerat kan t.ex. vara en stor risk 
i trafiken. Om du placerar produkten på din balkong
bör du binda fast den noga med spännlinorna.

Produkten tål inte kraftig vind eller orkan! Ta in •
produkten i tid om du vet att det ska bli mycket 
blåsigt eller orkanväder.

Skalet av din nya LED-ren är tillverkat i mycket•
tunna, lätta plastfibrer för att hålla pump-effekten
och strömförbrukningen så låg som möjligt. Skalet 
är mycket känsligt och skadas lätt. Håll produkten 
på avstånd från öppen eld, tända cigaretter, levande
ljus, facklor eller liknande, heta ytor och spetsiga,
vassa eller skrovliga föremål och ytor. Skalet kan 
i synnerhet skadas om produkten gnuggas mot 
en vägg eller obehandlade träytor eller om den
trycks mot buskar, träd eller liknande under en
längre tid.Placera LED-renen så fritt som möjligt och
fäst den tillträckligt så att den inte trycks mot objekt 
i närheten.

Rengöring och förvaring

Dra ut nätadaptern ur eluttaget.1.
Torka av produkten med en mjuk, lätt fuktad 2.
och luddfri trasa. 

Vik ut skalet helt och låt det torka helt innan 3.
du viker ihop det och lägger undan det. 

Förvara produkten torrt, svalt och skyddad 4.
mot direkt solljus.

Avfallshantering

Produkter märkta med denna symbol 
får inte slängas i hushållssoporna!

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

Tekniska data

Modell:                                 380 743

Nätadapter

       Ingång:                         220–240 V ~ 50/60 Hz

       Utgång:                         12 V 12 W  

       Skyddsklass:                II  

       Kapslingsklass:            IP44

Ljuskälla:                             LED-lampor

Omgivningstemperatur:     –20 till +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.se



På-/av-
knapp

Ansluta, placera och fästa produkten

Välj en väderskyddad plats i närheten av eluttaget1.
där LED-renen kan stå fritt. Vi rekommenderar
jord eller en gräsmatta som underlag för att 
fästa jordkrokarna.

Vik ut skalet och håll det i position när det2.
pumpas upp så att det kan vecklas ut fritt.

Fäst nätkabeln i nätadaptern som på bilden 3.
och sätt den i eluttaget.
Pumpen startar och skalet fylls med luft.

Se till att pumpens öppningar där den suger m

in luft inte är täckta eller blockerade!

Fäst öglorna på renens fyra fötter i marken 4.
med de fyra inkluderade jordkrokarna.

Knyt de 2 spännlinorna i öglan på renens rygg 5.
och spänn de på sidorna med de resterande 
2 jordkrokarna (se bild). 

Om underlaget inte är lämpligt för jordkrokarm

binder du fast renen ordentligt med spännlinorna.
Fäst även de fyra öglorna på fötterna med 
lämpliga linor. 

Pumpen är avsedd för permanent användning. 
Skalet är inte helt lufttätt; på detta vis kan den inte
spricka på grund av för mycket luft. Så länge nätadap-
tern sitter fast i eluttaget är pumpen påslagen och
pumpar konstant luft i skalet. När du drar ut nätadap-
tern ur eluttaget stängs pumpen av och luften går ur
renen igen.

Sätta på/stänga av/timerfunktionen

Timerfunktionen gäller både LED-lamporna i renen 
och pumpen.

Tryck på knappen på nätadaptern ...m

... 1x, för att sätta på renens kontinuerliga funktion. 

... 2x, för att sätta på renens timerfunktion. 
Den gröna LED-lampan i knappen lyser. 

… 3x, för att släcka LED-renen.

Timerfunktionen: LED-renen tänds och släcks 
i följande takt:
tända lampor: 6 timmar
släckta lampor: 18 timmar
tända lampor: 6 timmar osv.

Om du använder LED-renen med timerfunktionen 
bör du regelbundet kontrollera att det inte samlas 
snö eller andra laster på skalet när renen inte är 
i drift. Skalet måste kunna vecklas ut helt när du 
sätter på produkten igen.



Under garantitiden reparerar vi eventuella material-
eller tillverkningsfel kostnadsfritt. Kvittot från Tchibo
eller från en auktoriserad Tchibo-handlare gäller som
garantibevis och ska uppvisas för att styrka köpet av
varan. 
Garantin gäller inom EU, i Schweiz och Turkiet. Skulle
varan mot förmodan vara behäftad med fel, ber vi dig
 kontakta Tchibos kundservice. 

Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig
hantering (eller bristande avkalkning) samt slitdelar
eller förbrukningsmaterial. Sådana delar kan beställas
per telefon (telefonnummer, se nedan). Den lagstadgade
garantirätten påverkas inte av denna garanti. 

För produktinformation, beställningar av till-
behör eller frågor om service kan du kontakta

vår  kundservice. Kom ihåg att ange  artikelnumret när
du ringer till oss. 

Garanti
Tchibo GmbH lämnar 3 års garanti, räknat från köpdatum. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  Germany

+46 200 753 737    
(kostnadsfritt)

Måndag-fredag 
mellan kl. 8 – 18

Tchibo Kundservice

Artikelnummer: 380 743


