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Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları 
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kulla
nın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına 
devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir.  
Ürün iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Bu ürün özel kullanım için 
 tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

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

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlike
leri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz 
 kullanmalarına asla izin vermeyin.

• Bu ürün dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve koruma türü IP44 uyarın
ca uygundur. Bu toz ve örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demek
tir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altın
da çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik 
çarpması riski söz konusudur.

• Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adap
törünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. 
LED'ler kısılabilir özellikte değildir. Bu yüzden ürünü kısılarak söndürülebilir 
bir elektrik prizine bağlamayın.

• Uzatma kablosu kullanmayın.
• Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elek

trik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan 
önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.



• Elektrik adaptörünü prizden çekin: 
... çalıştırma sırasında arızalar meydana gelirse,  
... fırtınalı havalarda, 
... ürünü temizlemeden önce. 
Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.

• Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
• Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak 

 yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
• Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
• Açma/kapama şalteri, elektrik adaptörünü akım beslemesinden ayırmaz.  

Elektrik akışı sadece elektrik adaptörünün prizden çıkarılması ile kesilir. 
Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşa
bileceğiniz bir priz kullanın. 

• Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar 
 olması durumunda ürünü çalıştırmayın.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz 
 değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda ürünü geçerli 
belirlemelere uygun şekilde imha edin.

• Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.  
Kablo, toprağa gömülmek için uygun/sertifikalı değildir. 

• Bağlantı kablosunu su birikebilecek çukurlara veya derin yerler yerleştir meyin.
• Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik madde

leri kullanılmamalıdır. 
• Ürün, yakl. –10 °C'ye kadar dış mekanlarda kullanım için uygundur.  

Daha soğuk havalarda bunu evde saklayın – aksi takdirde hasar görebilir.  
• Kuvvetli rüzgar, fırtına vb. olaylara karşı ürün dayanıklı değildir! Kuvvetli 

 rüzgar veya fırtına tehlikesi olması durumunda ürünü zamanında yerinden 
sökün.



• Ürünü ambalajın içerisinde devreye almayın ve işletim sırasında üzerini 
 örtmeyin. 

Bağlama / Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu

 
Açma/kapama şalteri

1. Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın  
ve koruyucu kapağı sıkıca kapatın. 

2.  Elektrik adaptörünü bir prize takın.

3. Elektrik adaptöründeki açma/kapama şalterine basın ...

 … 1 defa ürünü sürekli çalıştırmak için. 

 …  2 defa ürünü zamanlayıcı fonksiyonu ile açmak için. 
Şalterdeki yeşil LED yanar. 

 … 3 defa ürünü kapatmak için.

Ürün prize takıldığı anda yanıyorsa sıra ilgili şekilde değişir:  
1 defa basma= zamanlayıcı fonksiyonunu açma, 2 defa basma = kapatma  
ve bu şekilde devam eder.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:  
Açık durumda: 6 saat 
kapalı durumda: 18 saat 
açık durumda: 6 saat vs.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.

2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.



Teknik bilgiler

Model:     622 505

Elektrik adaptörü

 Giriş:    220–240 V ~ 50/60 Hz

 Çıkış:    24 V , 2 W

 Koruma sınıfı:  II  

 Koruma türü:   IP44

Ampul:     LED (değiştirilemez)

Ortam sıcaklığı:   10 °C ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma 
hakkımız saklıdır.

İmha etme

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmama
lıdır!

 Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorunda
sınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun   
olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa 
zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan topla
ma merkezleri  hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye 
danışabilirsiniz.



LED ışıklı perdeyi vantuzla sabitleme

Vantuz avantajı
• alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme 
• kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
• tekrar kullanılabilir
• Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü

Vantuzum neden tutmuyor?
Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır!   
Çok ağır ve kırılabilir nesneleri vantuzlara asmayın. Aynı zamanda altına 
 kırılabilir bir şey de koymayın.

Sürekli kullanım için öneri
  M Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

Doğru ön işlem önemlidir!
  M 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. 
Biz sizin için 8 uygun kendinden yapışkanlı 
folyo pedlerini ekledik.

  M Temiz ve kuru bir zemin: 

  toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış 

  Önerimiz:  Zemini bir cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde 
 kullanılan alkol (izopropanol) ile temizleyin. 

  M Temiz ve kuru bir vantuz: 

 yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış 

  Önerimiz:  Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan 
 deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun. 



Vantuzu sabitleme

1. Zemini iyice temizleyin. 
 
 
 
 

2. Folyoyu taşıyıcı malzemeden çıkarın ve temizlenmiş zemine yapıştırın: 
 Ortadan dışarı doğru iyice bastırarak elinizle üzerinden ovalayın.  
24 saat bekleyin, folyonun yapışma gücü ancak sağlanır!

3. Vantuzu ve folyoyu ayrıntılı olarak temizleyin ve kurutun. 

4. Vantuzu folyo üzerine yerleştirin ve sıkıca 
bastırın. 
 
 
 

5. Geriye kalan vantuzları tarif edildiği gibi sabitleyin.

6. Ürünü resimde gösterildiği gibi vantuz 
halkasına asın. 
 



Vantuz yerinden düştü mü? 

  M  Zemini ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın.  
Gerektiğinde yeni bir folyo kullanın. 
Sürekli olarak düşüyorsa ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz 
çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?

  M  Önerimiz: Vantuza biraz saç spreyi sıkın,  
ardından vantuzu hemen temizlenmiş olan   
yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra ağırlık 
 takın! (Sadece folyosuz kullanın).

Vantuz çok mu eski?

 Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir 
 malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doğal yaşam süresinin 
 sonuna ulaştığından vantuz değiştirilmelidir.

Ürün numarası: 622 505

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

 www.tchibo.com.tr/kılavuzlar


