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Değerli Müşterimiz!

Yeni çok fonksiyonlu lambanız karanlık köşelere ve gece ışığı olarak idealdir. 
Aydınlık kumandalı hareket sensörü kısık ışıkta/karanlıkta lambayı otomatik 
olarak yakl. 30 saniye süreyle açabilir.  
Lamba dolaylı ışığı arkaya doğru veya parlak ışığı öne doğru verir. Manyetik 
küresel mafsal sayesinde döndürülebilir ve kolayca çıkarılabilir ve hatta 
 duşta bile kullanılabilir (IPX5 uyarınca suya dayanıklıdır). Vantuz ile lamba 
birçok düz yüzeye güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Entegre edilmiş şarjlı   
pili ile.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralan-
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belir-
tildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

LED çok fonksiyonlu lambalar, kuru iç mekanlarda ve nemli odalarda aydınlat-
ma ve yön bulmaya yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Oda aydınlatması 
olarak uygun değildir.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.
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TEHLİKE –  Kalp pili/endoprotez kullanıcıları için manyetizma nedeniyle 
ölüm tehlikesi/yaralanma tehlikesi

• Mıknatıslar kalp pillerinin fonksiyonunu etkileyebilir ve endoprotezlerin 
 vücutta doğru şekilde oturmasını etkileyebilir. Bu yüzden magnetleri 
 doğrudan vücudunuzun üzerinde tutmayın; biraz mesafeli tutun. 
Ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri 
fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

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

• Lambayı ve şarj kablosunu su veya başka bir sıvıya daldırmayın. Eğer lamba 
ıslanırsa, şarj etmek için tekrar elektriğe bağlamadan önce iyice kurumasını 
bekleyin.

• Lambayı banyoda sadece şarj kablosu olmadan, pil ile ve güvenli bağlanmış 
şarj yuvası ile kullanın. Lambayı şarj etmek için her zaman indirin. Lamba  
şarj sırasında örn. dolu bir lavaboya düşerse, elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

• Şarj kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.

• Sadece belirtilen „Teknik bilgilere“ uygun bir elektrik adaptörü kullanın.

• Gözle görülür hasarlar varsa lambayı açmayın.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarım-
ları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir 
işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.

• Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

• Seçilen elektrik adaptöründe, şarj kablosunda veya lambanın kendisinde 
 gözle görünür hasarlar varsa lambayı elektrik şebekesine bağlamayın. 

• Lamba bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe 
 atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. 

• Üründeki şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne 
 uygun olarak çıkarılmadığında, patlama tehlikesi oluşur. Şarjlı pil bozuldu-
ğunda, lütfen yetkili bir servise başvurun veya ürünü yerel yönetmeliklere 
göre imha edin.
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•  Şarjlı pili şarj ederken dikkat edin … 
… USB elektrik adaptörü üzerinden bağlantıda elektrikli adaptörünün teknik 
bilgilerine. 
… Bilgisayara bağlarken: Problemlerde meydana çıkan veri kaybını önlemek 
için gerektiğinde tüm uygulamaları kapatın.  
.… Bir Powerbank kullanılması durumunda teknik bilgilere ve kullanım kılavu-
zuna. 
... Şarjlı pillerin banyoda veya diğer nemli mekanlarda şarj edilmediğine.

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

• Ürünü örn. fayanslı bir duvara veya bir aynaya sabitlerseniz, mutlaka  
“Vantuzlar ile ilgili genel bilgiler” ve “Vantuzu sabitleme” bölümlerinde yer 
alan vantuz ile ilgili uyarılara dikkat edin.

• Vantuzların yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Hasarları önlemek için 
vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.

ON OFF AUTOFRONT BACK

Genel bakış (ambalaj içeriği)
Hareket ve karanlık sensörü

Manyetik küresel mafsal

Ön/Arka 
ışık değiştirme 
 düğmesi

Ön ışık

Arka ışık

Tutucu

Vantuz

Açma/kapama/Auto  
şalteri

USB-bağlantı soketi



4

Şarjlı pili şarj etme

PC/Mac
USB

ON OFF AUTOFRONT BACK

    Birlikte teslim edilen şarj kablo-
sunu lambaya ve bir bilgisayar, 
powerbank ya da USB adaptörü 
üzerinden elektrik şebekesine 
bağlayın. 

  Kontrol lambası, şarj işlemi 
 süresince kırmızı yanar. Şarjlı pil 
tamamen şarj olduğunda kon-
trol lambası yeşil yanar.

    Gerektiğinde elektrik adaptörü-
nü prizden veya şarj kablosunu 
bilgisayarın veya Powerbank'ın 
bağlantı yuvasından çekin. 

  M Suya karşı belirtilen korumayı sağlamak için lambanın bağlantı yuvasını 
 kapak başlığı ile dikkatlice kapatın.

•  Boş şarj ile dolum süresi yakl. 6 saat, dolu şarj ile %60 ışık gücünde  
(çevre koşullarına bağlı) işletim süresi yakl. 10 saattir.

•  Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza 
edebilmek için kullanılmadığı zamanlarda dahil 2 ayda bir tamamen şarj 
edilmelidir.  
Şarjlı pilin kapasitesi en iyi normal oda sıcaklığında korunur.  
Isı ne kadar düşük olursa, çalışma süresi o kadar kısa olur.

Vantuzlar ile ilgili genel bilgiler

Vantuz avantajı

• alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme 

• kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma

• tekrar kullanılabilir

• Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü
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Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır!

  M Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

  M Vantuzları zaman zaman çözün ve yeniden sabitleyin!

Doğru ön işlem önemlidir!

Düz bir zemin: 

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar  
Önerimiz:  Her zaman altına bir parça düz, şeffaf  

kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın. 
Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.

Temiz ve kuru bir zemin: 

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış  
Önerimiz:  Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi ve evlerde kullanılan alkol 

(izopropanol). 

Temiz ve kuru bir vantuz: 

yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış  
Önerimiz:  Vantuzun tutma yüzeyini sıcak su ve evinizde bulunan deterjan ile 

temizleyin. 

Vantuz yerinden düştü mü? 

  M Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini temizleyin ve vantuz ayağını tekrar 
 sabitleyin. Sürekli olarak düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz değildir  
ya da vantuz çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?

Önerimiz:  Vantuzun tutma yüzeyine bir saç spreyi püskürtün, vantuzu hemen 
temizlenen zemin üzerine bastırın. 

Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir mal-
zemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda vantuz doğru kullanım ömrünün 
sonuna gelmiştir.
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Vantuzu sabitleme

1.  Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini özenli bir şekil-
de temizleyin ve kurutun. 

2.  Tutucuyu vantuz ile birlikte zemine üzerine sıkıca 
bastırın.

3.   Vantuz ayağını saat yönünde çevirerek sabitleyin.

Şimdi vantuz yeteri kadar emildi. 
 
 
 

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Vantuzların yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır! Hasarları önlemek 
için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.

Vantuzun çözülmesi

1. Lambayı çıkarın.

2.  Vantuz ayağını, hissedilir şekilde çözülene kadar 
saat ibresinin tersi yönünde çevirin.

 
 
3.  Tutucuyu çıkarabilmek için vantuzun kulakçığını 

 çekin.



7

Kullanım

ON OFF AUTO
FRONT BACK

ON OFF AUTO

FRONT BACK

3 m

120°

Lambayı yerleştirme

  Lambayı tutucunun üzerine yerleştirin. 

Lamba otomatik olarak entegre edilmiş 
mıknatıslar vasıtasıyla konumunda tutulur.

Lambayı hizalama

  Lambayı manyetik rulman üzerinde 
 istenilen konuma çevirin. 

Lambayı açma/kapama

ON    Ürünü sürekli çalıştırmak için 
açma/kapama şalterini ON üzerine 
itin.

OFF    Lambayı kapatmak için açma/kapa-
ma şalterini OFF üzerine itin.

AUTO   Hareket sensörünü kullanmak için 
açma/kapama şalterini AUTO konu-
muna itin. Gün batımında veya 
 karanlıkta ışığın algılama alanına 
girildiğinde ışık yanar ve yakl.  
30 saniye sonra otomatik olarak 
söner.

FRONT  Parlak ön ışığı açmak için düğmeyi 
FRONT konumuna itin.

BACK  Dolaylı arka ışığı açmak için 
 düğmeyi BACK konumuna itin.



Temizleme

  M Gerektiğinde lambayı ıslak bir bezle silin. 

İmha etme

Ürün, ambalajı ve integre şarjlı piller tekrar kullanılabilen değerli malzemeler-
den 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 işaretlenmiş olan cihazlar ayrıca piller ve şarjlı piller  
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Atık cihazları ücretsiz olarak geri 
alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz bele-
diyeye danışabilirsiniz. 
DİKKAT! Bu cihazda güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda 
 takılmış olan ve gövdeye zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir 

şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik 
riski oluşturur. Bu nedenle cihazı açmadan, cihaz ve şarjlı pili gerektiği şekilde 
imha eden bir toplama yerine götürün.

Teknik bilgiler

Model:     393 385

Şarjlı piller:     Li-iyon 3,7 V    1800 mAh 
 Nominal güç: 6,7 Wh  
(UN 38.3’e göre test edilmiştir)

Koruma türü:   IPX5 (Su sıçramasına karşı dayanıklı)

Güç:     0,5 W

Ortam sıcaklığı:   +10 ila +40 °C

Tchibo için özel  
olarak üretilmiştir:  Tchibo GmbH, Überseering 18,  

22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

Ürün numarası: 393 385


