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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i 
użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instru kcji, 
aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń 
sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.  
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również 
tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. 
Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano 
go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań  
komercyjnych. Produkt nadaje się zarówno do stosowania  
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

• Produkt nie jest zabawką! Należy go używać wyłącznie pod 
nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu  
do drobnych elementów (np. do kryształków, które mogą się 
obluzować), gdyż mogą je połknąć, ani do materiałów opako-
waniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.  
Połknięcie baterii może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić 
do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. 
Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt  
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku 
podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do 
organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać  
z pomocy medycznej.
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• Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie mieszać ze 
sobą starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek 
lub o różnej pojemności. Podczas wkładania baterii należy 
zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić 
styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać  
do ognia ani zwierać. 

• Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich tem-
peratur. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu 
można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku 
elektrolitu.

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, 
oczami i śluzówkami. W razie potrzeby przemyć miejsca kon-
taktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do  
lekarza.

• Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i od powiada stop-
niowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony 
przed wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy jednak chronić 
go przed silnymi opadami deszczu i strumieniami wody.  
W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. 
Spowodowałoby to uszkodzenie produktu.

• Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.

• Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie 
jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani  
nie wolno tego robić. 

• Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać 
uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet 
z niewielkiej wysokości. Z tego względu, świeczek nie należy 
mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one 
złamać.
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Obsługa

Wkładanie baterii do pilota

1.  Aby otworzyć komorę baterii, nacisnąć  
pokrywkę w bok.

2.  Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem.  
Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe  
ułożenie biegunów baterii (+/—).

3.  Zahaczyć pokrywkę komory baterii w prze-
znaczonych do tego wycięciach i ponownie 
ją zatrzasnąć. Pokrywka komory baterii  
musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć. 

Wkładanie baterii do świeczki

bateria

świeczka LED

podstawka  
z uchwytem zaciskowym

1.  Odkręcić podstawkę od 
świeczki przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara - obracając 
ją w kierunku Open.

2.  Włożyć baterię zgodnie  
z rysunkiem. Zwrócić przy tym 
uwagę na prawidłowe ułożenie 
biegunów baterii (+/—).

3.  Ponownie dokręcić podstawkę 
do świeczki zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara - obracając 
ją w kierunku Close.

Świeczka zacznie świecić, gdy pod-
stawka jest całkowicie dokręcona 
do komory baterii. 

m  W razie potrzeby wyłączyć 
świeczki pilotem.
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  Włączanie i wyłączanie  
świeczek LED

  Zasięg pilota wynosi maks. 5 m, 
przy czym wykrywane są świeczki 
w promieniu ok. 50 cm.

   Przytrzymać pilota w kierunku 
świeczek.  
Uważać, aby między pilotem  
a świeczkami nie znajdowały się 
żadne przedmioty.  

ON
OFF TIMER

lampka  
kontrolna

m  Aby włączyć świeczki LED  
na stałe nacisnąć przycisk ON 
na pilocie. Lampka kontrolna 
świeci przez chwilę na czerwono.

m  Aby wyłączyć świeczki LED  
na stałe nacisnąć przycisk OFF 
na pilocie. Lampka kontrolna 
świeci przez chwilę na czerwono.  

m  Aby włączyć świeczki LED trybie wyłącznika czasowego, 
nacisnąć przycisk TIMER na pilocie. Świeczki LED świecą  
teraz przez 6 godzin, po czym wyłączają się na 18 godzin,  
a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.

m  Aby wyłączyć tryb wyłącznika czasowego i tym samym 
wyłączyć świeczki LED przed czasem, nacisnąć przycisk OFF 
na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono. 
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Dane techniczne

Model:     398 699

Pilot

Baterie:    2 x LR03 (AAA) / 1,5 V

Zasięg:    ok. 5 metrów

Świeczki

Baterie:    12 x LR03 (AAA) / 1,5 V

Źródło światła:  dioda LED

Stopień ochrony:  IPX4

Czas pracy:    ok. 100 godzin  
(na jednym komplecie baterii)

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.
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Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie 
zawierają wartościowe materiały, które nadają się 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 usuwane do zwykłych pojemników  
na odpady domowe! 
 Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania 
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. 
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja 
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako  
zwykłych odpadów domowych! 
 Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby 
przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych 
bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do 
specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach 
handlujących bateriami.

Numer artykułu: 398 699

  www.tchibo.pl/instrukcje


