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Produktinformation

LED-ljuskula

Artikelnummer: 367 113

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 bruksanvis-
ningen. Spara bruksanvisningen för senare
användning. Om du ger produkten till en annan
person ska bruksanvisningen också följa med.

Produkten är endast till för dekoration 
i privathushåll och är inte gjord för att

användas som rumsbelysning. Produkten är
avsedd för att användas i torr inomhusmiljö. 

Den är gjord för privat bruk och inte för 
kommersiella ändamål. 

Se till att barn inte kommer åt förpackningsma-•
terialet. Det utgör bl.a. en kvävningsrisk! 

Barn förstår inte de risker som kan uppstå, •
om elektriska produkter används på felaktigt
sätt. Låt därför aldrig barn använda elektriska
produkter utan uppsikt.

Produkten får inte utsättas för fukt eller väta•
efterom det då finns en risk för elektriska
stötar. Den får därför inte användas i bad-
rummet eller i andra liknande våtutrymmen.
Produkten får heller inte användas utomhus.

Doppa aldrig produkten och nätadaptern  •
i vatten eller andra vätskor eftersom det då
finns risk för elektriska stötar. 

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

Börja alltid med att ansluta nätkabeln till näta-•
daptern innan du ansluter nätadaptern till elut-
taget. Dra alltid först nätadaptern ur eluttaget
innan du drar ut nätkabeln ur nätadaptern.

Dra ur nätadaptern ur eluttaget, ...•
... om det inträffar störningar när produkten  

används,
... när det åskar,
... när du går hemifrån,
... innan du rengör produkten.
Dra alltid i nätadaptern och inte i nätkabeln när
du drar ur sladden.

Produkten får endast användas med medföl-•
jande nätadapter.

Nätkabeln får inte krökas eller klämmas. •
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.

Använd inte produkten om produkten, nätka-•
beln eller nätadaptern uppvisar synliga skador.

Utför inga modifieringar av produkten. Nätka-•
beln får heller inte bytas ut separat. Repara-
tioner får endast utföras av en specialverkstad. 

Tänk på att lägga nätkabeln på ett sådant sätt•
att man inte kan snubbla på den. 

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

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



Anslutning

Tänk efter var du vill placera produkten
innan du ansluter den och glöm inte ta

hänsyn till avståndet till eluttaget.

1.   Sätt i nätkabeln i uttaget
på nätadaptern och vrid
fast skyddskåpan. 

2.  Anslut nätadaptern till
ett eluttag. 

Tända/släcka

Tänd och släck LED-ljuskulan med m

på-/av-knappen.

Rengöring

Dra ut nätadaptern ur eluttaget.1.

Torka av produkten med en torr, mjuk och2.
luddfri trasa.

Tekniska data

Modell:               367 113

Nätadapter

      Ingång:        220–240V ~ 50/60Hz

      Utgång:       Max. 32 V 1 W, 31 mA  

Skyddsklass:      II  

Belysning:          30 LED-enheter (kan ej bytas)

Omgivnings-
temperatur:       +10 till +40 °C

Avfallshantering

Produkter märkta med denna symbol
får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska
enligt lag källsorteras. Information om inläm-
ningsställen som tar emot elektriskt och elektro-
niskt avfall lämnas av din kommun.
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