Lampka podszafkowa
LED z giętkim
ramieniem
pl

Instrukcja montażu/obsługi
i gwarancja

Na temat tej instrukcji
Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać
wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt
wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji,
aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub
uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu
należy przekazać również tę instrukcję.
Symbole w niniejszej instrukcji:
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Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.
Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała
wskutek porażenia prądem.
Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed
możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.
Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.
Hasło UWAGA ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.

Wskazówki bezpieczeństwa
Przeznaczenie
• Produkt przeznaczony jest do doświetlania
miejsc w prywatnym gospodarstwie
domowym. Nie został zaprojektowany jako
jedyne źródło oświetlenia pomieszczenia.
Produkt zaprojektowano do użytkowania
w suchych pomieszczeniach.
• Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla
dzieci
• Materiały opakowaniowe trzymać z dala
od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo
uduszenia!
• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego
obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich
urządzeń bez nadzoru.
NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem
elektrycznym
• Urządzenia ani zasilacza sieciowego nie wolno
zanurzać w wodzie lub innych cieczach,
ponieważ grozi to porażeniem prądem
elektrycznym.
• Produktu nie należy używać na wolnym
powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać
zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
• W żadnym wypadku nie wolno mocować
lampki podszafkowej LED bezpośrednio nad
umywalką, kuchenką ani w bezpośrednim
sąsiedztwie innych źródeł wilgoci lub ciepła.

• Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi
technicznymi zasilacza sieciowego. Dioda
LED nie jest ściemnialna. Dlatego nie należy
podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
• Zawsze należy najpierw podłączyć kabel zasilający do lampki podszafkowej, a dopiero
potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Zawsze należy również najpierw
wyciągać zasilacz z gniazdka, a dopiero
potem odłączać kabel zasilający od lampki
podszafkowej.
• Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy
z gniazdka,…
… jeśli wystąpią zakłócenia w działaniu
produktu,
… jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy
czas używany,
… w czasie burzy oraz
… przed przystąpieniem do czyszczenia
produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz
sieciowy, a nie za kabel zasilający.
• Gniazdko elektryczne musi być łatwo
dostępne, aby w razie potrzeby można
było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
Kabel zasilający należy układać tak, aby
nie zwisał w przestrzeni roboczej oraz
aby nikt się o niego nie potknął.
• Urządzenie wolno użytkować wyłącznie
z dołączonym zasilaczem sieciowym.
• Nie wolno zaginać ani przygniatać kabla
zasilającego zasilacza sieciowego. Kabel
ten należy trzymać z dala od gorących
powierzchni i ostrych krawędzi.

• Nie używać produktu, gdy produkt, kabel
zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują
widoczne uszkodzenia.
• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian
w urządzeniu. Wszelkie naprawy urządzenia
i zasilacza sieciowego należy przeprowadzać
w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum
Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą prowadzić do powstania poważnych
zagrożeń dla użytkownika.
OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem wzroku
• Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio
w światło lampki. Może to negatywnie wpłynąć
na wzrok.
UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany
wbudowanej do produktu diody LED.
• Do czyszczenia nie należy używać
silnych chemikaliów ani agresywnych
lub szorujących środków czyszczących.

Montaż
Przed zamocowaniem lampki za pomocą
dołączonych wkrętów np. pod półką regału lub
szafką wiszącą należy sprawdzić następujące
punkty:
• Czy otoczenie jest suche i nadaje się do
umieszczania lampek LED?
• Czy w pobliżu znajduje się gniazdko
elektryczne? Należy uwzględnić długość
kabla zasilającego zasilacza sieciowego.
• Czy podłoże nadaje się do mocowania
elementów przez przykręcenie?

1. Poluzować nieco boczne
śruby mocujące i zdjąć
uchwyt montażowy
od elementu nośnego
lampy.

2. Przykręcić uchwyt montażowy
w żądanym miejscu przy pomocy
dołączonych w komplecie
wkrętów.

3. Nałożyć element nośny
lampy na obie
śruby mocujące uchwytu
montażowego,
a następnie
przesunąć element nośny w
bok w celu jego
zamocowania.
Na koniec
dokręcić obie
śruby boczne.

4. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego zasilacza
do gniazda zasilania uchwytu lampki.
5. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka
elektrycznego.
m Jeżeli kabel zasilający jest zbyt długi
lub zwisa luźno z powierzchni, należy go
zamocować i przykleić taśmą klejącą itp.

Użytkowanie
m Aby włączyć lub wyłączyć lampkę, należy
nacisnąć włącznik/wyłącznik w głowicy
lampki.
m Za pomocą giętkiego ramienia ustawić
głowicę lampki.

Czyszczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie
życia wskutek porażenia prądem elektrycznym
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
lampki LED należy wyciągnąć zasilacz
sieciowy z gniazdka elektrycznego.
• Nie zanurzać lampki w wodzie.
1.

Wyłączyć lampkę podszafkową LED
i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka
elektrycznego. Ewentualnie odczekać,
aż lampka ostygnie.
2. Przetrzeć lampkę podszafkową suchą,
miękką ściereczką.
Uporczywe zabrudzenia usunąć lekko
zwilżoną szmatką. Dopilnować przy tym,
aby wilgoć nie dostała się do elementu
nośnego lampki.

Usuwanie odpadów
Produkt oraz jego opakowanie zawierają
wartościowe materiały, które powinny zostać
przekazane do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do
ochrony środowiska naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów. Należy wykorzystać
lokalne możliwości oddzielnego zbierania
papieru, tektury oraz opakowań lekkich.
Urządzenia, które zostały oznaczone
tym symbolem, nie mogą być wrzucane
do zwykłych pojemników na odpady
domowe!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany
do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie
od odpadów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących
zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Dane techniczne
Model:
335 899
Zasilacz sieciowy
Wejście:
220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:
700 mA, maks. 5,5 V DC,
maks. 3 W
Klasa ochrony:
II
Lampka podszafkowa
Moc całkowita:
3,5 W
Źródło światła:
1 dioda LED
Klasa ochrony:
III
Temperatura
otoczenia:

od +10°C do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
konstrukcji i wyglądzie.

www.tchibo.pl/instrukcje

Gwarancja
Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.
Ten produkt został wyprodukowany zgodnie
z najnowszą technologią produkcji i poddany
precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy
niezawodność tego produktu.
W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.
Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub
u autoryzowanego partnera handlowego
Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii
Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad
produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią
Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi
Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób postępowania.
Gwarancją nie są objęte szkody powstałe
wskutek nieprawidłowej obsługi produktu,
a także części ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można zamówić
telefonicznie pod podanym w tej gwarancji
numerem telefonu.
Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji
można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu
Tchibo (cena odpowiada naliczanym
indywidualnie kosztom własnym).
Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających
z ustawowej rękojmi.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać
o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z Linią Obsługi Klienta.
W przypadku pytań dotyczących naszych
produktów prosimy o podanie numeru
artykułu.

Polska
801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia
lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego
operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 335 899

Kupon serwisowy
Prosimy wypełnić kupon drukowanymi
literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)
Proszę o zwrot
artykułu bez
naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.

Kupon serwisowy
Prosimy wypełnić kupon drukowanymi
literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 335 899

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

