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LED Noel Ağacı Süs Topları
Kumandalı

Kullanım Kılavuzu tr
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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralan -
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım
kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu
ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde
verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için
uygun değildir. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup
ticari amaçlar için uygun değildir.
Ürün, kuru iç mekanda kullanmak üzere tasarlanmıştır. 
Dış mekanda kullanım için uygun değildir. 

Çocuk oyuncağı değildir! Yalnızca yetişkinlerin denetiminde•
kullanılabilir. Çocukları yutabilecekleri küçük parçalardan ve
ambalaj malzemesinden uzak tutun, aksi takdirde boğulma
tehlikesi vardır.
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Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. •
Uzaktan kumanda düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin
yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına
ve ölüme yol açılabilir. Yeni veya kullanılmış pilleri çocuk-
lardan uzak tutun. Pil yuvası doğru kapanmıyorsa, uzaktan
kumandayı kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak
tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudu-
nuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım
isteyin.

Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir.•
 Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirirken kutupların mutlaka
doğru yerleştirilmesine (+/–) dikkat edin. 
Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik
bilgiler“).

Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya•
kısa devre yapılmamalıdır. 

Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve•
mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas
eden yerleri derhal bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir
 doktora başvurun.

Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Biten pili, pil yuvasından çıkarın.•
Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş
olursunuz.

LED'lerin uzun kullanım ömürleri nedeniyle değiştirilmeleri•
gerekmez. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. 

LED noel ağacı süs toplarını ince dallara asmayın; çünkü bu•
dallar kırılabilir.
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Kullanım

Pili süs topunun içine yerleştirme

1.    Kapağı süs topundan OPEN
yönüne çevirin.

2.   Pilleri resimde gösterildiği gibi
yerleştirin. Kutupların (+/–)
doğru olmasına dikkat edin.

3.   Kapağı tekrar süs topuna CLOSE
yönüne çevirin.

Uzaktan kumandayı aktifleştirme

   Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki izolasyon şeridini
çekip çıkarın.

Kapak

Pil

Süs topu

m
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LED Noel Ağacı Süs Toplarını
açma ve kapama

Uzaktan kumanda yakl. 5 m men-
zile sahiptir ve yakl. 50 cm'lik bir
yarıçaptaki süs toplarını kapsar.

Uzaktan kumandayı süs topları
yönünde tutun. Uzaktan
kumanda ile süs topları arasında
bir cisim olmamasına dikkat edin. 

    LED süs toplarının sürekli yanması için
kumandadaki ON tuşuna basın. 

    LED süs toplarının sürekli kapalı olması
için kumandadaki OFF tuşuna basın. 

    LED süs toplarını zamanlayıcı modunda
açmak için kumandada ilk önce ON
tuşuna, ardından da 6H tuşuna basın. 
Süs toplarındaki LED’ler onay için bir kez
yanıp söner ve sonrasında 6 saat yanar.
Sonrasında LED süs topları otomatik
olarak 18 saat boyunca kapalı kalır, daha
sonra 6 saat boyunca açık kalır vs.

   Zamanlayıcı fonksiyonunu devredışı bırakmak ve LED süs
toplarını öncesinde kapatmak için kumandadaki OFF tuşuna
basın.

mKızılötesi
verici

m

m

m
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Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

Süs topları kumandaya tepki vermiyorsa kumandanın pili
değiştirilmelidir. CR2032, 3V türünde bir pile ihtiyacınız vardır.

Pil yuvası kumandanın arka tarafında bulunmaktadır.

1.    Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını
çıkarın.

2.   Tükenen pili yenisi ile değiştirin. 
Bu esnada mutlaka polariteye dikkat
edin (+ sembolü yukarıda).

Pillere çıplak ellerle dokunulması
sonucu temas noktalarında kirlenmeler
oluşabilir ve bu durum elektriğin iletile-
memesine neden olabilir.  Bu nedenle
pilleri yerleştirirken kuru, yumuşak bir
bez kullanın.

3.   Pil yuvasını tekrar yerine itin.
Duyulur ve hissedilir şekilde yerine
oturmalıdır.
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Teknik bilgiler

Model:                         380 693 

Uzaktan kumanda

Pil 
(UN 38.3’e göre 
test edilmiştir):           1x CR2032, 3 V; 

Nominal güç 0,7 Wh

Kapsama alanı:           yakl. 5 metre

Süs topları

Pil:                               Süs topu başına 1x LR03(AAA)/1,5V

Ampul:                        LED

Kullanım süresi:         yakl. 120 saat 
(1 pil takımı ile)

Ortam sıcaklığı:         +10 °C 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.

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanıla-
bilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım
 sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölge-
nizdeki 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 almak için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık
 toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama
kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 380 693
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