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Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu 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.

Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması 
olarak uygun değildir.  
Bu ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım  
için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

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

• Dikkat! Uzaktan kumanda lityum pil ile çalışmaktadır. Lityum piller hatalı  
yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka  
kutupların (+/–) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer  
tipteki pilleri kullanın (bkz. "Teknik bilgiler").

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Uzaktan kumanda bir düğme pil 
ile donatılmıştır. Düğme pilin veya diğer pillerden birinin yutulması halinde 
sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle 
yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü, çocukların erişemeyeceği şekilde sakla-
yın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden  
şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Hızlı yanıp sönen ışık migreni tetikleyebilir. Epilepsi ve otizm hastalığı olan  
kişilerde bir krizi tetikleyebilir. Epileptik, migren ve bayılma nöbetleri,  
şimdiye kadar böyle problemlerle karşılaşmamış kişilerde de meydana  
gelebilir. Ailenizde veya kendinizde böyle bir durum mevcutsa LED ışık dalları 
kullanmayın. Ebeveynler çocuklarını LED ışık dalları ile gözetimsiz bırakma-
malıdır. LED ışık dalları, aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya  
çıkarsa derhal kapatılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır: Kramplar, göz  
veya kas seğirmeleri, bayılma, kontrolsüz hareketler veya dezoryantasyon.



3

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

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre  
yapılmamalıdır.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pillerin enerjisi 
azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen  
çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş  
olursunuz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka  
ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.

• Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin.  
Aşırı ısınma tehlikesi!

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

• Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan  
koruyun.

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

• Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
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Kullanım

Pilleri ışık dallarına yerleştirme

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Pil yuvası kapağı-
nın cıvatasını saat 
yönünün tersine 
doğru döndürerek 
çıkarın.

 2.  Pilleri şekilde gösterildiği 
gibi tutucuya yerleştirin.  
Tutucunun metal temas  
yüzeyi aşağı doğru bakar.

   3.  Pil yuvasını tekrar 
iyice vidalayın.
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Uzaktan kumandayı devreye alma

İzolasyon 
şeridi

   Uzaktan kumandanın pil yuvasındaki  
izolasyon şeridini çekip çıkarın.

Açma/Kapama ve ışık efektleri

LED ışık dalları pil 
yuvasının alt tarafından 
veya uzaktan kumanda 
ile açılabilir ve kapatıla-
bilir.

 
 
 
 
 
 
 
 

Uzaktan kumandanın menzili 5 m'dir ve ışık dallarını 110°'lik bir açıda algıla-
maktadır.

Uzaktan kumandayı ışık dallarının pil yuvası yönünde tutun. Uzaktan kumanda 
ile ışık dalların arasında bir cisim olmamasına dikkat edin. 

Güneş ışığı veya açık neon ışığı gibi güçlü ışıklardan koruyun. Bunlar kızılötesi 
ışınlarının iletilmesini engeller.
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Şunlara basın ...

...  Uzaktan kumandadan tuş 1'e veya 1 kez pil yuvasının alt tarafındaki açma/
kapama şalterine basarak LED'leri açın.  
Tüm ışık efektleri sırayla gösterilir (Combination).

...  Uzaktan kumandadan tuş 2'ye veya 2 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş  
atılımlı açın (In wave).

...  Uzaktan kumandadan tuş 3'e veya 3 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri değişmeli olarak hızlı ve yavaş  
yanıp sönecek şekilde açın (Sequential).

...  Uzaktan kumandadan tuş 4'e veya 4 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı ve yavaş ışık değişimi ile açın 
(Slo glo).

...  Uzaktan kumandadan tuş 5'e veya 5 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönme değişimi ile açın 
(Chasing/Flash).

...  Uzaktan kumandadan tuş 6'ya veya 6 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri yumuşak ışık değişimi ile açın 
(Slow fade).

...  Uzaktan kumandadan tuş 7'ye veya 7 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri hızlı yanıp sönecek şekilde açın  
(Twinkle/Flash).

...  Uzaktan kumandadan tuş 8'e veya 8 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri sürekli olarak açın (Steady on).

...  Uzaktan kumandadan tuş OFF'a veya 9 kez pil yuvasının alt tarafındaki 
açma/kapama şalterine basarak LED'leri kapatın (OFF).

  M LED'leri daha parlak ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden  
+ tuşuna basın.

  M LED'leri daha karanlık ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinden 
– tuşuna basın. 
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  M LED'leri zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için uzaktan kumanda  
üzerindeki TIMER'a basın. LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır: 
Açık durumda : 6 saat / kapalı durumda: 18 saat / açık durumda: 6 saat vs.

Uzaktan kumandanın pilini değiştirme

LED ışık dalları artık uzaktan kumandaya tepki vermiyorsa pilin değiştirilmesi 
gerekir. Tip CR2025, 3 V'luk bir pile ihtiyacınız vardır. Pil yuvası uzaktan  
kumandanın arka tarafında altta bulunmaktadır.

1.  Kilidi ok yönüne itin ve pil yuvasını çıkarın. 
 
 
 
 

2  Biten pili yenisiyle değiştirin. Bu esnada  
mutlaka polariteye dikkat edin (+ sembolü  
yukarıda). 
 
 
 

  Pile elle dokunulduğunda kontak kısımlarında  
kirlilik oluşabilir; bu da bazı durumlarda izole  
etkisi yaratabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken  
sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

3.  Pil yuvasını tekrar yerine itin. Duyulur  
ve hissedilir şekilde yerine oturmalıdır. 
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Teknik bilgiler

Model :      398 689

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

 Uzaktan kumanda: 1 adet CR2025/3 V
 Nominal güç:    0,42 Wh  
 (UN 38.3'e göre test edilmiştir)

Güç:      0,1 W

Bir set pille  
aydınlatma süresi:   yakl. 230 saat 

(ayarlanan ışık efektine ve/veya ayarlanan  
parlaklığa bağlı olarak)

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.

İmha etme

   Bu sembolle işaretlenen cihazlar ve boş piller ev atıkları ile birlikte 
atılmamalıdır! Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde 
imha etmekle ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri/pilleri beldenizdeki veya 
belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama 
kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz. 


