Égősor
hu

Használati útmutató

Biztonsági előírások
A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére
olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat. Az esetleges sérülések
és károk elkerülése érdekében, csak
az útmutatóban leírt módon használja
a terméket. Őrizze meg az útmutatót,
hogy szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. Amennyiben megválik
a terméktől, az útmutatót is adja oda
az új tulajdonosnak.
Rendeltetés
Az égősor magánháztartások
díszítésére, száraz belső helyiségekben való használatra lett
kialakítva. Nedves helyiségekben (pl. fürdőszobában) vagy
a szabadban nem használható.
VESZÉLY gyermekek esetében
• A gyermekek nem ismerik fel az
elektromos készülékek nem megfelelő használatából adódó veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol
a terméktől.
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll
fenn!
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VESZÉLY elektromos áram
következtében
•

A készülék nem lehet nedves,
mivel ellenkező esetben áramütés
veszélye áll fenn. Ezért ne használja
az égősort a fürdőszobában vagy
hasonló nedves helyiségekben. Ne
hasznája a szabadban sem.

•

Ne merítse az égősort vízbe vagy
egyéb folyadékba, mivel ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn.

•

Csak olyan, szakszerűen beszerelt
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa
az égősort, amelynek hálózati
feszültsége megegyezik a hálózati
adapter műszaki adataival.
A LED-ek fényereje nem szabályozható. Ezért ne csatlakoztassa az
égősort egy fényerőszabályzós
csatlakozóaljzathoz.

•

Először mindig a csatlakozókábelt
csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati
adaptert a csatlakozóaljzatba.
Először mindig a hálózati adaptert
húzza ki a csatlakozóaljzatból, majd
a távolítsa el a csatlakozókábelt a
hálózati adapterből.

•

•

•
•

A csatlakozókábelt nem szabad
megtörni vagy összenyomni.
Tartsa távol forró felületektől és
éles szélektől.
Az égősor nem rendelkezik be-/kikapcsoló gombbal. Az áramellátást
csak a hálózati adapter kihúzásával
lehet megszakítani. Ügyeljen arra,
hogy a csatlakozóaljzat könnyen
elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki
tudja húzni.
Az égősort csak a mellékelt hálózati
adapterrel szabad üzembe helyezni.
Húzza ki a hálózati adaptert
a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar
lép fel,
... mielőtt megtisztítja a terméket,
... ha távozik otthonából,
... vihar esetén.
Mindig a hálózati adaptert húzza,
ne a csatlakozókábelt.

•

Az égősort nem szabad más égősorokkal vagy ehhez hasonlókkal
elektromosan összekötni.

•

Ne használja az égősort, ha azon
látható sérülések vannak.

•

Semmilyen változtatást ne végezzen a terméken. A csatlakozókábel
sérüléseit nem lehet megjavítani.
Ebben az esetben a hatályos
rendelkezéseknek megfelelően
helyezze azt el a hulladékgyűjtőben.

VIGYÁZAT – tűzveszély
•

Ne takarja le az égősort, ha az be
van kapcsolva.

•

Ne kapcsolja be a terméket, ha az
még a csomagolásban található.
A terméknek megfelelő szellőzésre
van szüksége.

VIGYÁZAT – sérülésveszély
•

Úgy helyezze el az égősort és a
csatlakozókábelt, hogy senki se
botolhasson meg bennük.

FIGYELEM – anyagi károk
•

A beépített LED-eket nem lehet
és nem szabad kicserélni.

•

A gömbökkel óvatosan bánjon,
nehogy benyomja őket.

Égősor csatlakoztatása
VIGYÁZAT – sérülésveszély
• Úgy helyezze el az égősort és a
csatlakozókábelt, hogy senki se
botolhasson meg benne.
FIGYELEM – anyagi károk
• A gömbökkel óvatosan bánjon,
nehogy benyomja őket.
Az égősor felhelyezés előtt
gondolja át, hogy hová szeretné azt elhelyezni. Azt is vegye
figyelembe, hogy milyen meszsze van a csatlakozóaljzat.
1.

Égősor kikapcsolása
m Az égősor kikapcsolásához, húzza

ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból. Mindig a hálózati adaptert
húzza, ne a csatlakozókábelt.

Tisztítás
VESZÉLY – életveszély
áramütés következtében
• Mielőtt az égősort megtisztítja
húzza ki a hálózati adaptert a
csatlakozóaljzatból.
• Ne merítse az terméket és a hálózati adaptert vízbe vagy egyéb
folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
1. Az égősor kikapcsolásához, húzza
ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. A gömböket egy puha, száraz és
nem bolyhosodó ruhával törölje le.

Csatlakoztassa a csatlakozókábel
dugóját a hálózati adapteren található aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy
a csatlakozókábel dugója ütközésig
be legyen dugva az aljzatba.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy
csatlakozóaljzatba.

Hulladékkezelés
A készülék és a csomagolás értékes,
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli
a környezetet.
A csomagolóanyagok eltávolításakor
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja
a helyi gyűjtőhelyeket.
Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.

Műszaki adatok
Modell:

309 593

Hálózati adapter
Bemenet:

230–240 V ~ 50 Hz

Kimenet:

30 V DC 0,6 W

Érintésvédelmi
osztály:
II
Égősor
Izzó:

10 db LED

Érintésvédelmi
osztály:
III
Környezeti
hőmérséklet:

+10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy
a termékfejlesztés során műszaki és
optikai változtatásokat hajtsunk végre
az árucikken.
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