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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie
czeństwa i użytkować produkt wyłącznie zgodnie 
z opisem w niniejszej instrukcji, aby uniknąć nieza
mierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. 
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy
stania. W razie zmiany właściciela produktu  
należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie 
• Produkt jest przeznaczony do użytkowania  

w suchych pomieszczeniach. Produkt zaprojek
towano do użytku prywatnego i nie nadaje się 
do zastosowań komercyjnych, medycznych ani 
terapeutycznych. Nie jest to wyrób medyczny! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw 

wynikających z nieprawidłowego obchodzenia 
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego  
nie mogą mieć dostępu do produktu. Należy go 
używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. 

• Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od 
dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem  
elektrycznym 
• Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach,  

w których istnieje zagrożenie wybuchem. 

• Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych 
cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem. 

• Produktu nie wolno używać na wolnym 
powietrzu ani w pomieszczeniach o wy

sokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać 
zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami. 

• Urządzenie należy użytkować wyłącznie z dołą
czonym w komplecie zasilaczem sieciowym, 
względnie z tym samym modelem (patrz roz
dział „Dane techniczne”) i kablem podłącze
niowym.

Drodzy Klienci!

Długie zimowe miesiące z małą ilością światła dziennego nie najlepiej wpływają na nastrój i przy-
czyniają się do szybkiego męczenia się oczu. Państwa nowa lampa światła dziennego symuluje  
naturalne światło dzienne, nie emitując przy tym promieniowania UV. Idealnie nadaje się do pracy 
przy biurku lub po prostu do poprawienia nastroju. 

Życzymy Państwu wielu miłych chwil z tym nowym produktem.

Zespół Tchibo 

 www.tchibo.pl/instrukcje
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• Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo 
zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego 
napięcie jest zgodne z danymi technicznymi  
produktu. 

• Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli 
podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w cza
sie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszcze
nia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć  
za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy. 

• Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, 
aby w razie potrzeby można było szybko wycią
gnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy  
należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt  
nie mógł się o niego potknąć.

• Kabel podłączeniowy nie może być zagięty  
ani przygnieciony. Kabel podłączeniowy należy 
trzymać z dala od gorących powierzchni i 
ostrych krawędzi. Nie należy owijać kabla  
podłączeniowego wokół produktu.

• Nie wolno używać lampy w przypadku, gdy urzą
dzenie lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne 
uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię. 

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w pro
dukcie. Wszelkie naprawy urządzenia muszą być 
przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym 
lub w naszym Centrum Serwisu.

UWAGA – ryzyko odniesienia obrażeń ciała  
i szkód materialnych 
• Należy zawsze najpierw podłączyć kabel podłą

czeniowy i zasilacz sieciowy do lampy, a dopiero 
potem włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

• Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, 
upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośred
nim działaniem promieni słonecznych oraz 
skrajnymi temperaturami. 

• Do czyszczenia nie należy używać szorujących 
lub żrących środków czyszczących, względnie 
twardych szczotek itp. 

• Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

• Nie ma możliwości samodzielnej wymiany źródła 
światła, ponieważ spowodowałoby to zniszczenie 
produktu.

Test zgodności 

• Na jasne światło dzienne lampy nie należy bez
pośrednio patrzeć przez czas dłuższy niż kilka 
sekund. Podczas używania lampy światła dzien
nego należy przestrzegać zalecanych czasów i 
odległości od lampy (patrz rozdział „Obsługa“).

• Intensywność używania funkcji światła dziennego 
należy zwiększać stopniowo, tak aby umożliwić 
przyzwyczajenie się do tego światła. W przypadku 
złego samopoczucia (np. bólu oczu lub głowy) 
należy przerwać używanie lampy lub przyciem
nić jej światło.

Przy pierwszym użyciu lampy światła dziennego 
użytkownik powinien sprawdzić, czy reaguje nad
wrażliwie na dużą intensywność światła lampy.  
W tym celu należy:

1. Ustawić lampę w odległości około 50 cm  
od swojej twarzy.

 Nie patrzeć bezpośrednio w światło lampy!
2. Włączyć lampę na 10 minut na najwyższym 

stopniu intensywności światła (10 000 luksów) 
i przy najzimniejszej temperaturze barwowej 
(6500 K). Ustawienie to symuluje światło 
dzienne w godzinach południowych. 

  Jeżeli w trakcie tego testu użytkownik poczuje 
się w jakikolwiek sposób źle, należy wyłączyć 
lampę i omówić swoją reakcję na światło lampy 
z lekarzem. 

3.  Jeśli użytkownik przejdzie test bez jakichkol
wiek negatywnych objawów i z przyjemnymi 
odczuciami, może powoli zwiększać stopień 
zaawansowania, zmniejszając stopniowo  
odległość od lampy oraz wydłużając czas 
ekspozycji.

4. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę na 
reakcje swojego organizmu. Jeśli pojawi się 
gorsze samopoczucie, należy znów zwiększyć 
odległość od lampy i/lub skrócić czas ekspo
zycji, aż w końcu odnaleziona zostanie  
optymalna kombinacja tych parametrów.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy) 

lampki kontrolne  
wyłącznika czasowego

wyłącznik  
czasowy

temperatura barwowa

natężenie  
światła

zasilacz sieciowy

powierzchnia  
świecenia

kabel podłączeniowy

gniazdo zasilania

podpórka

włącznik/wyłącznik 

Wyłącznik czasowy do wyboru: 15 – 30 – 45 – 60 minut lub wyłączony

Temperatura  
barwowa

bezstopniowo od 3000 K (światło ciepłe)  
do 6500 K (światło białe zimne)

Natężenie światła 5 stopni: 900 – 2860 – 5000 – 7200 – 10 000 luksów

Natężenie 
(luksy)

Odległość Czas ekspozycji

10 000 ok. 10 cm 30 minut

5000 ok. 15 cm 60 minut

2860 ok. 20 cm 120 minut

900 ok. 50 cm nieograniczony

Przykład użycia (im większa odległość oraz im mniejsze natężenie światła,  
tym dłuższy czas ekspozycji)
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Obsługa

Ustawianie
  M Rozłożyć podpórkę z tyłu lampy.

  M Lampę można ustawić w orientacji pionowej 
lub poziomej. W podpórce przewidziano  
ponadto otwór do zawieszania lampy na od
powiednim haczyku. W tym celu należy prze
łożyć podpórkę całkowicie na drugą stronę.

  M Podpórka jest regulowana bezstopniowo,  
co pozwala na dowolne ustawianie kąta  
nachylenia lampy.

  M Lampę należy umieścić w odległości  
od ok. 10 do ok. 50 cm z boku przed sobą.  
W przypadku ustawionego wysokiego natęże
nia światła nie patrzeć bezpośrednio w światło 
lampy!

~ 10–50 cm

Włączanie/wyłączanie 

  M  Aby włączyć lampę świa
tła dziennego, nacisnąć 
włącznik/wyłącznik  
w górnej części  
urządzenia.

  M  Aby ustawić natężenie światła w 5 
stopniach, naciskać przycisk do regulacji  
natężenia światła.

  M  Aby bezstopniowo ustawić temperaturę 
barwową, przytrzymać palec na przycisku  
do regulacji temperatury barwowej.

  Po następnym włączeniu lampy będzie ona 
świecić z ostatnio ustawionymi natężeniem 
światła i temperaturą barwową.

  M  Aby ustawić wyłącznik czasowy  
w 4 stopniach (plus wyłączenie),  
naciskać przycisk wyłącznika czasowego.

Zapala się odpowiednia lampka kontrolna.  
Po upływie wybranego czasu lampa automatycznie 
się wyłączy. 

  M Aby ponownie włączyć lampę, nacisnąć  
włącznik/wyłącznik w jej górnej części.

Gdy wybrana zostanie opcja wyłączenia wyłącznika 
czasowego, nie świeci żadna z lampek kontrolnych. 
Lampa światła dziennego pozostaje trwale  
włączona.
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Dane techniczne 

Model:        624 036

Zasilacz sieciowy:  Model:  AED10C0502000VLUU0

     Wejście:  100–240 V ~ 50/60 Hz

     Wyjście:    5,0 V  2,0 A 10,0 W USB 
(symbol  oznacza prąd stały)

Klasa ochronności:     II 

Moc całkowita:     8 W

Klasa efektywności  
energetycznej źródła światła: C

Temperatura otoczenia:   od +10°C do +40°C

Made exclusively for:     Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.pl
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Usuwanie odpadów 

Ten artykuł i 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 usuwane do zwykłych  
pojemników na odpady domowe!  
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów 

domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowe
go przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji 
na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja  
samorządowa. 
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Gwarancja

Tchibo GmbH udziela 3-letniej gwarancji  
od daty zakupu. 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg,  Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe  
lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem 
sko rzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu 
zakupu produktu w Tchibo lub u autory  zo wanego 
partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje 
we wszystkich krajach UE, a także na terenie  
Szwajcarii i Turcji. 

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe 
wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego 
niepra wi dło wego odkamieniania, a także części  
ulegające zużyciu i ma teriały eksploatacyjne.  
Można je zamówić poprzez naszą Linię Obsługi 
Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji 
(tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać 
odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu,  
o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw wynika-
jących z ustawowej rękojmi.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016 
  (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00  20.00 
w sobotę w godz. 8.00  16.00 
email: service@tchibo.pl

Numer artykułu:   624 036

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek 
wada produktu, należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. 
Nasi pracow nicy chętnie pomogą i omówią  
z Państwem dalszy sposób postępowania.

  Jeżeli konieczne będzie przesłanie 
produktu, należy podać następujące 
informacje: 
• dane adresowe, 
• numer telefonu (dostępny w ciągu dnia)  
 i/lub adres e-mail, 
• data zakupu oraz 
• możliwie jak najdokładniejszy opis usterki.

Do produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. 
Produkt należy starannie zapakować, tak aby był 
właściwie zabezpieczony podczas transportu.  
Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta  
produkt zostanie od Państwa odebrany.  
Tylko w ten sposób można zagwarantować  
szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym 
sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta 
 gwarancją, należy poinformować nas, czy:

• życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, 
jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy

• produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do 
Państwa w stanie nienaprawionym, czy też

• produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, 
zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis 
 gwarancyjny i pozagwarancyjny prosimy o kon
takt  telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta.  
W przypadku pytań dotyczących  produktu prosimy 
o podanie numeru artykułu.


