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Bruksanvisningsv

LED-list



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person-
eller materialskador uppstår 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.

Användningsområde

Produkten är avsedd för att användas som dekoration i torr inomhusmiljö. •
Produkten är inte lämplig som rumsbelysning.

Produkten är avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för kommersiell•
användning.

Produkten får endast användas under rimliga klimatförhållanden.•

FARA för barn 

Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet och små delar. •
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk! 

Kära kund!

Din nya LED-list sprider ett stämningsfullt vitt ljus. Ljuslisten är försedd
med en självhäftande remsa, så att den kan klistras fast snabbt och enkelt.
Om du tycker att ljuslisten är för lång kan du klippa av den med en sax 
i en av markeringarna på listen.

Vi önskar dig mycket nöje med LED-listen!

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar
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Produkten är ingen leksak. Barn förstår inte de risker som kan uppstå om•
elektriska produkter används på felaktigt sätt. Håll därför produkten utom
räckhåll för barn.

FARA orsakad av elektricitet

Sänk inte ner produkten eller nätadaptern i vatten eller i andra vätskor – •
det finns risk för elchock. 

Använd inte produkten utomhus eller i rum med hög luftfuktighet. Vidrör •
inte nätadaptern med fuktiga händer.

Anslut endast produkten till ett eluttag som installerats på föreskriftsmäs-•
sigt sätt och vars nätspänning stämmer överens med de tekniska specifika-
tionerna för nätadaptern. 

Dra ut nätadaptern ur eluttaget om fel uppstår när produkten används, •
efter användning, under åskväder och innan du rengör produkten. Dra alltid 
i själva nätadaptern och inte i nätkabeln när du drar ut adaptern ur eluttaget.

Eluttaget måste vara lättillgängligt, så att du snabbt kan dra ur nätadaptern•
vid behov. Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt att man inte
kan snubbla över den.

Använd endast den nätadapter som medföljer i förpackningen.•

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

Använd inte produkten om delar av den (inklusive kablar) uppvisar synliga•
skador.

Gör inga ändringar på produkten eller dess delar. Reparationer får endast•
utföras av en specialverkstad.

LED-lamporna kan inte dimmas. Använd alltså ingen dimmer till produkten.•



4

Översikt (följande delar ingår)

Stickpropp

Nätadapter

På-/av- knapp

Anslutningskabel

LED-list

Dragavlastning och hållare

VARNING för personskador

Titta inte direkt in i ljuset under en längre tid. Det kan skada ögonen.•

VAR FÖRSIKTIG – risk för materiella skador

LED-lamporna har extremt lång livslängd, det betyder att de inte behöver•
bytas. De vare sig kan eller får bytas ut.

Klipp endast av LED-listen längs markeringarna. De avklippta bitarna kan •
inte användas mer och måste kastas. 
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Börja använda produkten
Fästa LED-listen

Allt relevant fästmaterial är försett med en självhäftande remsa.

Kontrollera följande punkter innan du tejpar fast delarna på t.ex. en vägg,
bakom en tv-apparat eller under ett överskåp:

Är stället torrt och passar det för denna typ av montering?•

Finns det ett eluttag i närheten? •

Lämpar sig underlaget för tejpen? Underlaget måste vara rent och •
slätt och damm-, kalk-, silikon- och fettfritt. 

       Tänk på att du eventuellt inte kan ta loss tejpen mer. 
Om du försöker ta bort tejpen kan färgen eller tapeten lossa från 
väggen samtidigt som det kan uppstå skillnader i ljusstyrka mot 
underlaget.  
På trä eller andra fasta ytor kan limrester avlägsnas med förtunning 
(t.ex. bensin eller liknande). Observera även tillverkarens anvisningar. 
Testa detta först på ett dolt ställe på underlaget.

Gör så här:

1.      Välj en plats där du vill sätta upp LED-listen. Anslut inte ljuslisten till
elnätet ännu!

2.     Klipp av ljuslisten vid behov med 
en vass sax i en av de kopparfärgade
markeringarna (totalt åtta stycken).
Klipp rakt längs den tryckta svarta
linjen.

Klipp inte av sidan med 
stickproppen!

De avklippta bitarna kan inte användas mer, utan måste kastas.
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3.     Dra av skyddsfolien på den självhäftande tejpen.
Tryck fast ljuslisten försiktigt mot underlaget. 
Placera och fixera hållaren på motsvarande sätt.

4.     Koppla ihop de enskilda delarna enligt nedan: 

       

       • Se till att strömbrytaren lätt kan nås. 

       • Kontaktdonet får absolut inte utsättas för påverkan. 
Använd därför vid behov en dragavlastning.

5.     Anslut till sist nätadaptern till ett eluttag. 

Användning

   Tänd och släck belysningen med hjälp av strömbrytaren. 

Dragavlastning och hållare

m
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Avfallshantering
Produkten och dess förpackning är tillverkade av högkvalitativa material 
som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön.

Avfallshantera förpackningen. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som 
kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.

Produktermärkta med denna symbol får inte slängas 
i hushållssoporna!

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

Rengöring

1.      Släck LED-listen och dra ut nätadaptern ur eluttaget.

2.     Damma av ljuslisten med en torr och luddfri trasa.

Felsökning

FARA – Livsfara vid elchock

Dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör produkten.•

Produkten får inte utsättas för fukt. •
Skydda den även mot droppar och stänk.

Produkten fungerar inte• Är ljuslisten verkligen inkopplad?•

Kontrollera alla stickanslutningar.•



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Artikelnummer:

388 198

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.se

Tekniska data
Modell:                                 388 198

Nätadapter:                         Ingång:    220–240 V ~ 50/60 Hz 

                                        Utgång:    12 V 0,25 A, 0,5-3 W 

Skyddsklass:                        II  (nätadapter)

                                        III (ljuslist)

Ljuslistens effekt:               max. 2,2 W

Omgivningstemperatur:     +10 till +40 °C

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

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar 
av produkten i takt med produktutvecklingen.

+ –



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

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  Germany

Under garantitiden reparerar vi eventuella material- eller tillverkningsfel kost-
nadsfritt. 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 tillbehör eller frågor 
om service kan du kontakta vår  kundservice. Kom ihåg att ange

 artikelnumret när du ringer till oss. 

Tchibo Kundservice

Artikelummer: 388 198
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+46 200 753 737    
(kostnadsfritt)

Måndag-fredag 
mellan kl. 8 – 18


