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Gün ışığı lambası

tr   Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri
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Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu 
ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları  
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavu
zunda belirtildiği şekilde kullanın. 

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu 
saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde,  
bu kılavuz da beraberinde verilmelidir. 

Kullanım amacı
• Bu ürün sadece kuru iç mekanlarda kullanım 

için uygundur.  
Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup  
ticari, tedaviye yönelik veya tıbbi amaçlar için 
uygun değildir. Bu medikal bir ürün değildir! 

Çocuklar için TEHLİKE 
• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması 

sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu 
nedenle çocukları üründen uzak tutun. Yalnızca 
yetişkinlerin denetiminde kullanılabilir. 

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

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER
• Lamba, patlama tehlikesi olan kapalı mekanlarda 

kullanılmamalıdır.

• Ürünü suya veya başka sıvılara daldırmayın, 
aksi halde elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.

• Ürünü açık alanda veya nem oranı  
yüksek olan mekanlarda kullanmayın. 

Elektrik adaptörüne ıslak elle dokunmayın.

Değerli Müşterimiz!

Uzun kış ayları ve az gün ışığı – bu ruh halini bozar ve gözleri yorar. Yeni gün ışığı lambanız gün  
ışığı verir ve UV içermez. Çalışma masasında çalışmak için ve arada bir neşelenmek için idealdir. 

Bu ürün ile güzel zaman geçirmenizi dileriz.

Tchibo Ekibiniz 

 www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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• Cihazı sadece teslimat kapsamındaki elektrik 
adaptörü r – veya aynı model (bkz. „Teknik 
 bilgiler“) – ve bağlantı kablosu ile kullanın.

• Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun ola
rak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu 
bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. 

• Şu durumlarda elektrikli adaptörü prizden çekin: 
Cihaz çalışırken arıza oluşursa, kullanımdan son
ra, hava şartları kötüyse ve aleti temizlemeden 
önce. Kablodan değil, daima bağlantı kablosun
dan tutarak çekin.

• Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı  
çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz 
kullanın. Kabloyu takılmalara neden olmayacak 
şekilde yerleştirin.

• Bağlantı kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. 
Bağlantı kablosu sıcak yüzeylerden ve keskin kenar
lardan uzak tutulmalıdır. Ürüne sarılmamalıdır.

• Cihazda veya bağlantı kablosunda gözle görülür 
hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık  
kullanılmamalıdır.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihaz
da yapılması gereken onarımları sadece yetkili 
bir servise veya servis merkezine yaptırın.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi
• Elektrik adaptörünü prize takmadan önce her 

zaman bağlantı kablosunu ve elektrik adaptö
rünü lambaya bağlayın.

• Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan,  
nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı 
sıcaklardan koruyun.

• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı  
kimyasallar veya sert fırçalar vs. kullanılma
malıdır. 

• Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın.

• Yerleşik ışık kaynağı değiştirilemez, aksi 
 takdirde ürün bozulur.

Uyumluluk testi

• Birkaç saniyeden fazla doğrudan parlak gün  
ışığına bakmayın.  
Gün ışığı lambasını kullanırken önerilen sürelere 
ve mesafelere uyun (bkz. „Kullanım”).

• Gün ışığı özelliğinin kullanımını kademeli olarak 
artırın, böylece buna alışabilirsiniz. Kendinizi  
iyi hissetmiyorsanız (örn. göz ağrısı veya baş 
ağrısı), ışığı kullanmayı bırakın veya ışığı kısın.

Gün ışığı lambasını ilk kez kullandığınızda, yüksek 
ışık yoğunluğuna karşı hassas olup olmadığınızı 
test edin:

1. Lambayı yüzünüze yakl. 50 cm mesafede  
kurun.

 Doğrudan ışığa bakmayın!
2. Lambayı 10 dakika süreyle en yüksek ışık  

yoğunluğunda (10.000 Lux) ve en soğuk  
renk sıcaklığında (6500 k) çalıştırın.  
Bu ayar öğlen gün ışığını verir. 

  Bu esnada herhangi bir rahatsızlık hisseder
seniz, ışığı kapatın ve bu konuyu doktoru
nuzla görüşün. 

3.  Testi iyi tolere ettiyseniz ve rahat hissettiy
seniz, mesafeyi kademeli olarak azaltarak  
ve kullanım süresini artırarak yavaş yavaş  
artırabilirsiniz.

4. Verdiğiniz tepkilere dikkat etmeye devam 
edin. Rahatsız hissederseniz, sizin için ideal 
kombinasyonu bulana kadar mesafeyi artırın 
veya kullanım süresini tekrar kısaltın.



4

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Zamanlayıcı  
kontrol lambaları Zamanlayıcı

Renk sıcaklığı

Işık gücü

Elektrik adaptörü

Aydınlatma yüzeyi

Bağlantı kablosu

Bağlantı yuvası

Durma ayağı

Açma/kapama şalteri

Zamanlayıcı Seçilebilir: 15 – 30 – 45 – 60 dakika – kapalı

Renk sıcaklığı 3000 k (sıcak) ila 6500 k (beyaz) arasında kademesiz

Işık gücü 5 kademe: 900 – 2860 – 5000 – 7200 – 10.000 Lux

Lux Mesafe Kullanım süresi

10.000 yakl. 10 cm 30 dakika

5000 yakl. 15 cm 60 dakika

2860 yakl. 20 cm 120 dakika

900 yakl. 50 cm sınırsız

Kullanım örneği (mesafe ne kadar fazla ve ışık gücü ne kadar az olursa, kullanım o kadar 
fazla olur
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Kullanım

Kurulum
  M Lambanın arka tarafındaki ayağı açın.

  M Lambayı dikey veya yatay olarak kurabilirsi
niz. Ayakta ayrıca, uygun bir kancaya asmak 
için bir delik bulunmaktadır. Bunun için ayağı 
bir kez tamamen çevirin.

  M Ayak, kademesiz olarak ayarlanabilir, böylece 
eğim açısını istediğiniz gibi seçebilirsiniz.

  M Lambayı yakl. 10–50 cm arasında bir mesa
fede kendinizin yan tarafına doğru konumlan
dırın. Işık gücü yüksek ayarlanmış olduğunda 
uzun süre doğrudan ışığa bakmayın!

~ 10–50 cm

Açma/kapama

  M  Lambayı açmak için  
lambanın üst tarafındaki 
açma/kapama şalterine  
basın.

  M  Işık gücünü 5 kademeli olarak ayarla
mak için ışık gücü tuşuna tekrar tekrar basın.

  M  Renk sıcaklığını kademesiz olarak 
ayarlamak için parmağınızı renk sıcaklığı  
tuşunun üzerinde tutun.

  Daha sonra lamba tekrar açıldığında  
en son ayarlanmış olan ışık gücü ve renk  
sıcaklığı ile yanar.

  M  Zamanlayıcıyı 4 kademede artı  
„kapalı” olarak ayarlamak için tekrar  
tekrar zamanlayıcı tuşuna basın.

İlgili kontrol lambası yanar. Seçilen süre dolduk
tan sonra lamba otomatik olarak kapanır. 

  M Lambayı açmak için cihazın üst tarafındaki 
açma/kapama şalterine basın.

„Kapalı” seçeneğini seçtiğinizde kontrol lamba
larından hiçbiri yanmaz. Lamba sürekli açık kalır.
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Teknik bilgiler

Model:          624 036

Elektrik adaptörü:   Model:  AED10C0502000VLUU0

       Giriş:   100–240 V ~ 50/60 Hzz

       Çıkış:   5,0 V  2,0 A 10,0 W USB 
(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı:        II 

Güç:         8 W

ampulün enerji verimliliği sınıfı:   C

Ortam sıcaklığı:       +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:   Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.com.tr
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İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden 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 zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehli
keli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye 

ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında 
bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Bilgi

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
 yayınlanan  “Sanayi  Mallarının Satış Sonrası 
 Hizmetleri  Hakkında  Yönetmelik” gereği ürünü
müzün Garanti  Belgesiyle  birlikte satılma zorun
luluğu  bulunmamaktadır. Sadece Tchibo  Dünyasına 
Özel  satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca 
Tchibo tarafından garanti  kapsamına alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Garanti şartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren 
başlar ve 3 yıldır. 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere  
 tamamı  Firmamızın garantisi  kapsamındadır. 

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması duru
munda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günü
dür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın servis 
istasyonuna, servis  istasyonunun  olmaması 
 durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, 
 temsilciliği,  ithalatçısı veya imalatçısıüreti
cisinden birisine bildirim tarihinden  iti ba ren 
 başlar. Malın arızasının 10 iş günü içeri sinde 
 giderilmemesi halinde, imalatçı üretici veya 
 ithalat çı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, 
benzer  özelliklere sahip başka bir malı tüketici
nin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek  malzeme 
ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 
 arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiş
tirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir 
ad altında hiçbir ücret talep  etmeksizin tamiri 
 yapılacaktır. 

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağ
men malın: Teslim edildiği tarihinden itibaren, 
belirlenen garanti süresi içinde kalmak kay
dıyla, bir yıl  içerisinde en az dört defa veya 
 belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa 
 arızalanmasının yanı sıra, bu arıza ların maldan 
yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için 
 gereken azami sürenin  aşılması, Firmanın 
 servis istasyonunun, servis  istasyonunun 
 mevcut olmaması halinde sırayla  satıcısı, bayii, 
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı 
üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla 
arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
 belirlenmesi,  durumlarında, malın ücretsiz 
 olarak  değiştiril mesini, bedel iadesi veya  
ayıp  oranında bedel indirimi talep  edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara 
aykırı  kullanılmasından kaynak lanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır. 

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı 
 kısıtlanmaz.

Teknik destek

444 2 826 
(ücretli)

Pazartesi – Pazar  
09:00  19:00 saatleri  arasında 
eposta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:        624 036   


