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LED gece lambası

Kullanım Kılavuzutr



İmha etme

Değerli Müşterimiz!

Çocuğunuza tatlı rüyalar: Tavşanın sırtından ay ve yıldız şekilleri çocuk
odasının tavanına ve duvarına – isteğinize bağlı olarak 4 renkten birinde
veya sürekli olarak renkleri değişerek - yansıtılır.

Huzurlu geceler dileriz.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malze-
melerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki 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 zorunda-
sınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri
 hakkında bilgi 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.
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Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
 dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları 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 kılavuzundaki işaretler:

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır. 

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine 
karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Bu ürün çocuklar için gece lambası olarak tasarlanmıştır. •

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.•

Çocuklar için TEHLİKE

Pillerin/şarjlı pillerin yutulması durumunda hayati tehlike oluşabilir. •
Bir pil/şarjlı pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur 
ve ölüme neden olabilir. 
Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri/şarjlı pilleri ve ürünü çocukların erişe-
meyeceği şekilde saklayın. Pilin/şarjlı pilin yutularak ya da başka yollardan
vücuda girmiş olabileceğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Şarjlı piller (tekrar şarj edilebilir piller) kullanıyorsanız, bunlar sadece bir•
yetişkinin gözetimi altında ve uygun bir şarj cihazı ile şarj edilmelidir. 
Şarj etmek için cihazdan çıkarılmalıdırlar. 

Piller/şarjlı piller sadece yetişkinler tarafından takılıp, değiştirilebilir.•

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma UYARISI

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

Yangın/patlama UYARISI
Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.•
Piller/şarjlı piller parçalara ayrılamaz, ateşe atılamaz veya kısa devre•
 yapılamaz. 
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Yaralanma ve maddi hasara karşı DİKKAT
Pil yuvasındaki bağlantı kıskaçlarına kısa devre yapılamaz.•
Pillerin/şarjlı pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmaya-•
caksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek
hasarları önlemiş olursunuz.
Her zaman tüm pilleri/şarjlı pilleri değiştirin. Eski ve yeni, değişik türlere,•
markaya veya farklı kapasiteye sahip pilleri veya şarjlı pilleri birlikte kullan-
mayın. Pilleri/şarjlı pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/–)
dikkat edin.
Ürünü suya daldırmayın. Onu damlama ve püskürtme suyuna karşı da•
koruyun.
Ürünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınla-•
rından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
Düzenli olarak ürünü hasar bakımından ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol•
edin. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Onarım işlemlerini sadece
 yetkili bir serviste veya servis merkezinde yaptırın.
Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.•
Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar•
 kullanılmamalıdır. 
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Çalıştırma / Kullanım

Pilleri yerleştirme / değiştirme

1.       Pil hazne kapağındaki vidayı gevşetin ve
kapağı çıkarın.

2.       Beraberinde teslim edilen pilleri gösteril-
diği şekilde yerleştirin veya kullanılmış
 pilleri aynı türden yenileriyle değiştirin
(„Teknik bilgiler“ bölümüne bakın).

3.       Pil hazne kapağını tekrar yerleştirin ve
vidayı elle sıkın.

Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

Piller sadece yetişkinler tarafından takılıp, değiştirilebilir.•

Pil hazne kapağını kapattıktan sonra kesinlikle vida elle sıkılmalıdır.•

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/–) dikkat edin.•
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Lambayı açma/kapama

    Lambayı açmak için tavşanın alt kısmında
bulunan açma/kapama şalterini ON yönüne
itin.

   Lambayı sürekli olarak kapatmak için
 tavşanın alt kısmındaki açma/kapama
 şalterini OFF yönüne itin.

    Renkleri değiştirmek veya lambayı ara sıra
kapatıp tekrar açmak için üstündeki şaltere

basın.

         Sıralama:

         1.      kırmızı
2.     beyaz
3.     yeşil
4.     turuncu
5.     otomatik renk değişimi
6.     kapalı

Otomatik kapanma

30 dakika çalıştıktan sonra lamba otomatik olarak kapanır. m

Tekrar çalıştırmak için üstteki şaltere basın.

m

m

m

Açma/kapama şalteri



Temizleme

Ürünü gerekirse hafif nemli yumuşak bir bez ile silin.m

Peluş hayvan çıkarılamaz ve yıkanamaz.m

Teknik bilgiler

Model:                           394 555

Piller:                            3 adet LR6(AA)/1,5 V

Ampul:                          LED (sabit takılı)

Çalışma süresi:            yakl. 50 saat (yeni alkali piller ile ve oda sıcaklığında)

Ortam sıcaklığı:           +10 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.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Ürün neme maruz kalmamalıdır. Onu damlama ve püskürtme•
suyuna karşı da koruyun.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı•
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. 

Ürün numarası:

394 555


