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LED-es karácsonyfa gömbök
távirányítóval

Használati útmutatóhu
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Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges
sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban
leírt módon használja a terméket. 

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét
át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmu-
tatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak díszítésre szolgál, helyiségek megvilágítására
nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas,
üzleti célokra nem használható. 
A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Kültéri
 használatra nem alkalmas.  

Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használha -•
tó. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészek -
től és a csomagolóanyagtól - többek között fulladásveszély
áll fenn! 
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Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban•
egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán
belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár
halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt
elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek
hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja
tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy 
elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon 
az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz. 

Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén fel-•
robbanhatnak. Az elem behelyezésekor a távirányítóba
ügyeljen a helyes polaritásra (+/–). Csak azonos típusú vagy
azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki
adatok“).

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre•
zárni tilos.

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel•
vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett
testfelületet azonnal mossa le bőségesen tiszta vízzel, és
haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználódott•
elemet a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, amelye -
ket a kifolyt sav okozhat.

A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem•
szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. 

A karácsonyfa gömbök felakasztásához ne túl vékony ágakat•
válasszon, mert ezek eltörhetnek.
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Használat

Elemek behelyezése a karácsony-
fa gömbökbe

1.    Csavarja le a gömb kupakját 
az OPEN irányába.

2.   Helyezze be az elemet az ábrá-
zolt módon. Ügyeljen a helyes
polaritásra (+/–).

3.   Csavarja vissza a gömb kupak -
ját a CLOSE irányába.

Távirányító aktiválása

   Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

kupak

elem

gömb

m
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LED-es karácsonyfa gömbök 
be- és kikapcsolása

A távirányító hatótávolsága 
kb. 5 m és hatósugara a gömbök
irányába kb. 50 cm.

Irányítsa a távirányítót a gömbök
irányába. Ügyeljen arra, hogy 
ne legyen semmilyen tárgy a 
távirányító és a gömbök között. 

    A LED-es gömbök tartós bekapcsolásá -
hoz, nyomja meg a távirányítón az ON
gombot.

    A LED-es gömbök tartós kikapcsolásá -
hoz, nyomja meg a távirányítón az OFF
gombot. 

    A LED-es gömbök bekapcsolásához az
időzítő funkcióval, nyomja meg a távirá-
nyítón először az ON, majd a 6H gombot. 
A LED-ek a gömbökben visszaigazolás-
ként egyszer felvillannak, majd 6 órán
keresztül világítanak. Ezután a LED-ek 
a LED-es gömbökben 18 órára kikapcsol -
nak, majd ismét bekapcsolnak 6 órára stb.

   Az időzítő funkció és a LED-es gömbök idő előtti kikapcso-
lásához nyomja meg a távirányítón az OFF gombot.

minfravörös
adó

m

m
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Elemcsere a távirányítóban

Ha a gömbök már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell 
cserélni az elemet a távirányítóban. Egy CR2032 típusú, 
3 V-os elemre lesz szüksége.

Tolja le az elemtartó fedelét a távirányító hátoldaláról. 

1.    Nyomja a reteszt a nyíl irányába, 
és húzza ki az elemtartót.

2.   Cserélje ki az elhasználódott elemet
egy újra. Eközben feltétlenül
ügyeljen a helyes polaritásra 
(a + szimbólum nézzen felfelé).

Ha az elemet puszta kézzel érinti meg,
előfordulhat, hogy annak érintkezőin
szennyeződés rakódik le, ami bizonyos
körülmények között szigetelő hatású
lehet. Ezért az elemet száraz, puha
ruhával fogja meg.

3.   Tolja vissza az elemtartót teljesen.
Hallhatóan és érezhetően be kell
kattannia.
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Műszaki adatok

Modell:                                          380 693 

Távirányító

Elem 
(az UN 38.3 irányelvben             1 db CR2032, 3 V típusú;
foglaltak szerint tesztelve):        Névleges energia 0,7 Wh

Hatótávolság:                               kb. 5 m

Karácsonyfa gömbök

Elem:                                             1 db LR03(AAA)/1,5V 
karácsonyfa gömbökként 

Izzó:                                               LED

Üzemidő:                                       kb. 120 óra 
(1 készletnyi elemmel)

Környezeti hőmérséklet:            +10 és +40 °C között

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

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során
műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

www.tchibo.hu/utmutatok
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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újra-
hasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosí-
tása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív 
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok
eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek 
a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, 
hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket 
díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban 
az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat 
felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott 
elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgal-
mazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 380 693
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