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Lampa LED nad lustro

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpie-
czające. Mimo to należy dokładnie przeczytać
wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt
wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby
uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszko-
dzeń sprzętu. 

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy -
stania. W razie zmiany właściciela produktu
należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampa LED nad lustro przeznaczona jest •
do użytku prywatnego i nie nadaje się do 
zastosowań komercyjnych.

Lampa LED nad lustro może być używana•
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci 

Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw•
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego małe
dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów•
opakowaniowych ani drobnych elementów.
 Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem
 elektrycznym

W przypadku montażu w wilgotnych pomiesz-•
czeniach (łazienkach itp.) należy przestrzegać
stosownych przepisów instalacyjnych.
 Określono w nich m.in. minimalne odstępy
 elementów przewodzących prąd elektryczny
(źródło światła, kabel zasilający itp.) od źródeł
wody (kurek, prysznic, wanna itp.). W przypadku
montażu w wilgotnym pomieszczeniu dla
 własnego bezpieczeństwa zalecane jest zasięg-
nięcie porady wykwalifikowanego elektryka. 

Należy dopilnować, aby np. podczas czyszcze -•
nia do części elektrycznych nie przedostała 
się woda.

W przypadku podłączania lampy LED do gniazdka•
wtyczkę należy włożyć dopiero po montażu
ściennym.

Wtyczki nie wolno dotykać mokrymi rękami.•

www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa



W przypadku podłączania lampy LED do gniazdka•
wtyczkę należy wyciągnąć z gniazdka ...
... przed przystąpieniem do czyszczenia lampy,
... podczas burzy,
... jeżeli podczas użycia wystąpiły usterki. 
Przy tym należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, 
a nie za kabel zasilający.

Nie należy podłączać lampy LED do sieci, jeżeli•
kabel zasilający lub inne elementy oświetlenia
wykazują widoczne uszkodzenia. 

Nie wolno używać lampy LED w pomieszczeniach,•
w których istnieje zagrożenie wybuchem.

Przed montażem należy upewnić się, •
że w miejscu wiercenia nie znajdują 
się żadne rury lub przewody.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian •
w produkcie. Nie wolno również samodzielnie
wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie naprawy
lampy lub kabla zasilającego należy zlecać
tylko zakładom specjalistycznym lub Centrum
Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą  stwarzać poważne zagrożenie dla użyt-
kownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Kabel zasilający należy poprowadzić w taki•
sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem wzroku

Nie patrzeć bezpośrednio w światło diod LED.•

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Lampa LED nadaje się do montażu na szafce •
(lub podobnym przedmiocie) oraz do montażu
na ścianie. Dołączone materiały montażowe
można  stosować w przypadku montażu ścien-
nego do zwykłych, stabilnych ścian. Przed mon-
tażem ściennym należy zasięgnąć informacji,
jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany
oraz w razie konieczności je wymienić.

Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać•
 wbudowanych diod LED.

Do czyszczenia nie należy używać rysujących•
powierzchnię lub żrących środków czyszczą-
cych, wzgl. twardych szczotek itp. 

Usuwanie odpadów
Produkt oraz opakowanie wyprodukowano z war-
tościowych materiałów, które nadają się do po -
now nego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie
odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przy-
czynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami
segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne
możliwości oddzielnego zbierania papieru, tek-
tury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone
tym symbolem, nie mogą być usuwane
do zwykłych pojemników na odpady
domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usu-
wania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów
domowych. Informacji na temat bezpłatnych
punktów zbiórki zużytego sprzętu udziela admi-
nistracja samorządowa. 



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

sterownik 
diod LED

lampa LED nad lustro

uchwyt ścienny

duży wkręt

mała śruba

Dane techniczne

Model:                                    323 462

Napięcie sieciowe:^               230–240 V ~ 50 Hz

Źródło światła:                       maks. 6 W, światło białe neutralne

Klasa ochrony:                       II  

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.

kołek rozporowy



Rozpakowanie

Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.1.
Uważać, aby przypadkowo nie wyrzucić
materiałów montażowych. 

Sprawdzić, czy lampa nie jest uszkodzona 2.
i czy zestaw jest kompletny.

Montaż ścienny

Zaznaczanie miejsc na otwory i montaż
uchwytu ściennego

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla
dzieci – zagrożenie życia wskutek
uduszenia/zakrztuszenia

Materiały opakowaniowe należy trzymać •
z dala od dzieci. Najlepiej usunąć je od razu
po rozpakowaniu produktu. Również drobne
elementy (śruby/wkręty) należy przecho-
wywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie
życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym

Przed montażem należy wyłączyć•
 bezpiecznik, wzgl. prąd w przewodzie
 elektrycznym.

Należy upewnić się, że w miejscu wiercenia•
nie przebiegają żadne rury ani przewody
elektryczne.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Dołączone materiały montażowe nadają •
się do zwykłych,  stabilnych ścian. Przed 
montażem produktu należy zasięgnąć
 informacji w sklepie branżowym, jakie mate-
riały montażowe są odpowiednie dla danej
ściany i w razie konieczności je wymienić.

W celu zaznaczenia miejsc na otwory montażowe
należy użyć uchwytu ściennego jako szablonu.

Na ścianie zaznaczyć otwory montażowe 1.
na uchwyt ścienny.

Wywiercić otwory.2.

Zgodnie z obrazkiem przymocować uchwyt3.
ścienny do ściany za pomocą dużych
wkrętów i kołków rozporowych. Wycięcie 
na kabel musi być zwrócone do przodu.

Przymocować lampę LED do uchwytu4.
 ściennego za pomocą małych śrub.

Sterownik diod LED umieścić w mało5.
widocznym miejscu.

Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego6.
gniazdka elektrycznego.

otwór na kabel

Montaż



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
materia łowe i produkcyjne będą
 usuwane bezpłatnie.  Warunkiem
uznania gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo
lub u autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek 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 nie prawidłowej
obsłu gi 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 indywidual nie
kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw
 wynikających z ustawowej rękojmi. 

Imię i nazwisko                      

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość              

Kraj       

Tel. (w ciągu dnia)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 35 zł.



Opis usterki

Data zakupu                          Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 323 462

Numer artykułu: 323 462 

Polska

801 655 113
(koszt połączenia: 0,35 zł/min) 

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

W przypadku pytań dotyczących  naszych  produktów prosimy  o podanie numeru
artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie, zamówić akcesoria
lub zapytać o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy o kontakt  telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.


