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På-/av-knapp

Ljuskälla E14 (ingår ej)

Sätt i en ljuskälla

Justera lamphuvudena
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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 bruksanvisningen för senare användning. 
Om du ger produkten till en annan person ska bruksan-
visningen också följa med.

Användningsområde

Golvlampan är avsedd för inomhusbruk i torra
utrymmen och får inte användas utomhus eller 
i våtutrymmen. 

FARA för barn

Barn förstår inte de risker som kan uppstå om •
elektriska produkter används på fel sätt. 
Håll lampan utom räckhåll för barn.

Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. •
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk!

FARA orsakad av elektricitet

Utsätt inte lampan för fukt. •
Den får heller inte utsättas för droppar eller stänk,
eftersom det då finns risk för elchock. 

Lampan får endast anslutas till ett eluttag som•
installerats på föreskriftsmässigt sätt och vars nät-
spänning stämmer överens med lampans tekniska
specifikationer. 

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du byter•
ljuskällor, rengör lampan samt vid tekniska fel. 
Dra alltid i själva kontakten, inte i sladden.

Använd inte lampan om själva lampan eller nät-•
kabeln har skador. Dra genast ut stickkontakten 
ur vägguttaget. 

Utför inga modifieringar av produkten. Du får inte•
byta sladden. Reparationer får endast utföras av 
en specialverkstad eller av vårt Service Center.

VARNING för brand, brännskador eller andra
skador

Ljuskällorna och lampan kan bli mycket varma när•
lampan är tänd. Rör inte vid dem. Vänta tills lampan
har svalnat helt innan du byter ut ljuskällorna. Täck
inte över lampan och häng aldrig föremål över den. 

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

VAR FÖRSIKTIG - risk för materiella skador

Använd endast den typ av ljuskällor som anges •
i avsnittet ”Tekniska data”. Den maximala lamp-
effekten får inte överskridas.

Vid åskväder finns det risk för skador på apparater•
som är kopplade till elnätet. Dra ut stickkontakten 
ur vägguttaget när åskan går.

Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med •
värmekällor eller vassa kanter.

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

Lampan kräver ingen skötsel, förutom på ytan. Torka•
av den med en torr, luddfri trasa resp. en damm-
vippa.

Avfallshantering
Produkter, märkta 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.

Trasiga ljuskällor måste lämnas in för miljövänlig 
hantering på en insamlingsplats för elektriskt avfall.

Tekniska data
Modell:                                 384 727

Nätspänning:                       220–240 V ~ 50/60 Hz 

Skyddsklass:                        II  

Ljuskälla:                             Typ E14, max. 40 W
(ingår ej)

Omgivningstemperatur:     +10 till +40 °C
Vi förbehåller oss rätten till tekniska 
förbättringar och optiska ändringar av 
produkten i takt med produktutvecklingen.



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: ### ###


