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Wielofunkcyjna lampka LED

Wskazówki  bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki  
bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącz-
nie w sposób opisany w tej instrukcji, aby  
uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub  
uszkodzeń sprzętu. Zachować instru kcję do 
późniejsze go wyko rzysta nia. W razie zmiany 
właściciela pro duktu należy przekazać rów-
nież tę instrukcję.

Przeznaczenie

Wielofunkcyjna lampka LED przeznaczona 
jest do użytku w suchych pomieszczeniach 
jako światło po mocnicze i element wspoma-
gający orientację w ciemności. Produkt prze-
znaczony jest do zastosowania w prywatnym 
gospodarstwie domo wym i nie nadaje się  
do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla 
dzieci

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

• Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie rozpo-
znają niebezpie czeństw, wynikających  
z nieprawi dło wego obchodzenia się z urzą-
dzeniami elektrycznymi,  dlatego nie mogą 
mieć dostępu do produktu.

• Połknięcie baterii/akumulatorów może być 
śmiertelnie niebezpie czne. Połknięta bate-
ria/akumulator może w ciągu zaledwie  
2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicz-
nych poparzeń wewnętrznych oraz do 
śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte 
bate rie/akumulatory oraz produkt należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
W przypadku podejrzenia, że bateria lub 
akumulator zostały połknięte lub dostały 
się do organizmu w inny sposób, należy na-
tychmiast skorzystać z pomocy medycznej. 

Numer artykułu: 627 877



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośred-
nio w światło lampki. Może to negatywnie 
wpłynąć na wzrok.

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

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać 
kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami.  
W razie potrzeby należy opłukać miejsca 
kontaktu wodą i natychmiast udać się  
do lekarza.

UWAGA – ryzyko szkód  materialnych

• Baterie należy chronić przed  nadmiernym 
ciepłem. Baterie należy wyjąć z produktu, 
gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie 
przez dłuższy czas używany. W ten sposób 
moż na uniknąć szkód, które mogą pow stać 
wskutek wycieku elektrolitu.

• Należy zawsze wymieniać wszy stkie baterie. 
Nie używać jednocześnie baterii różnych  
typów, marek lub o różnej pojemności.

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

• Podczas wkładania baterii należy zwrócić 
uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).

• Produkt należy chronić przed  ku rzem/py-
łem, wilgocią, bezpośrednim działaniem 
promieni słone cznych oraz skrajnymi 
 temperaturami. Unikać silnych uderzeń  
i wstrząsów.

• Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany 
wbudowanych diod LED.

• Karty z paskiem magnetycznym (np. karty 
kredytowe, bankomato we itp.) należy trzy-
mać z dala od uchwytu magnetycznego.  
W przeciwnym razie paski mogą zostać 
uszkodzone. Uchwyt magnetyczny należy 
również trzymać z dala od magnetycznych 
nośników danych, a także wszelkich innych 
urządzeń, których działanie może zostać 
ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

• Aby paski przylepne tesa® wraz z uchwytem 
magnetycznym były mocno przymocowane 
w żądanym miejscu, podłoże musi być przed 
przyklejeniem suche, wolne od kurzu/ pyłu, 
silikonu i wapna oraz odtłuszczone. Poza 
tym podłoże musi być twarde, gładkie i 
mieć wystarczającą nośność. Nierówne  
lub porowate podłoże nie nadaje się do  
zamocowania lampki LED.



• Pasek przylepny tesa® przeznaczony jest 
do jednorazowego  użytku. Utrzymujące się 
temperatury powyżej +40°C zmniejszają 
przyczepność paska przylepnego tesa®.  
Pasek przylepny tesa® nie nadaje się do  
zastosowania w temperaturze poniżej 15°C.

• Pasek przylepny tesa® osiąga pełną przy-
czepność po około 24 godzinach od nakle-
jenia. Przed upływem tego czasu nie należy 
obciążać uchwytu magnetycznego. 

• Uchwyt magnetyczny przymoco wać w taki 
sposób, aby nic nie  zostało uszkodzone,  
jeśli lampka LED spadnie.

• Gdy użytkownik zechce usunąć uchwyt ma-
gnetyczny, wówczas może się okazać, że na 
podłożu pozostanie warstwa środka kleją-
cego. W przypadku odpowiednich gładkich 
podłoży resztki środka klejącego można po 
prostu usunąć poprzez pocieranie pal cem. 
Należy pamiętać o następujących sprawie: 
w przypadku malowanych podłoży może 
dojść do oderwania się farby!

• Do czyszczenia nie używać silnych środków 
chemicznych ani agresywnych lub rysują-
cych powierz ch nię środków czyszczących.

Dane techniczne

Model:     627 877

Baterie:     3x LR6 (AA) / 1,5 V

Klasa ochronności:  III  

Pole widzenia  
czujnika:     ok. 110°

Zasięg czujnika:   ok. 3 m

Czas świecenia:   ok. 30 sekund 

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 wprowadzania zmian w jego 
konstrukcji i wyglądzie.

 www.tchibo.pl/instrukcje



Wkładanie/wymiana baterii

Mocowanie lampki LED
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Zwrócić uwagę  
na właściwe ułożenie 

biegunów (+/–).

Przyklejanie

Przykręcanie
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110°

180°

Ustawianie pozycji lampki LED

Istnieje możliwość obrotu lampki LED  
o maks. 90°. Lampkę LED należy ustawić  
w taki sposób, aby żądany obszar był  
optymalnie oświetlany.

Lampkę LED wypo sażono w czujnik ruchu.  
Istnieje  możliwość obrotu czujnika ruchu  
o maks. 180°.

W zależności od tego, jak daleko czujnik ruchu 
zostanie obrócony do przodu lub do tyłu, 
może on wykryć ruch w odległości do 3 m  
w zakresie kątowym 110°, a następ nie włą-
czyć lampkę.

Rada: Lampkę LED można zdjąć z uchwytu 
magnetycznego i uży wać w funkcji latarki.

czujnik ruchu



Włączanie/wyłączanie

ON =  Diody LED są włączone na stałe

AUTO=  Diody LED świecą przez ok. 30 se-
kund. Jeżeli czujnik ruchu nie wy-
kryje w tym czasie żadnego ruchu, 
diody LED wyłączą się automatycznie. 
Po wykry ciu ruchu przez czujnik  
ru chu, diody LED zapalają się  
ponownie na ok. 30 sekund.

OFF =  Diody LED są wyłączone na stałe.

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 zasada-
mi segregacji odpadów. Należy wykorzystać 
lokalne możliwości oddzielnego zbierania 
papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone 
tym symbolem, nie mogą być usu-
wane do zwykłych pojemników na 
odpady domowe! Użytkownik jest 

ustawowo zobowiązany do usuwania zużyte-
go sprzętu oddzielnie od odpadów domo-
wych. Informacji na temat punktów zbiórki 
bezpłatnie przyjmujących 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 lub też wrzucać je do spe-
cjalnych pojemników, udostępnionych  
w sklepach handlujących bateriami.


