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Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wy
łącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów 
ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzysta
nia. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodar
stwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt jest prze
widziany 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 nieprawidło
wego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą 
używać takich urządzeń bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej 
wymiany i nie wolno tego robić. W przypadku uszkodzenia akumulatora 
 należy usunąć lampę. 

•  Nie wolno rozbierać produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych 
zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać 
 poważne zagrożenie dla użytkownika. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Produkt należy chronić przed wilgocią. Nie wolno zanurzać produktu  
w wodzie lub innych cieczach.

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

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub 
rysujących powierzchnię środków czyszczących. 
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•  Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpo
średnim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

• Podczas ładowania akumulatora należy pamiętać o tym, aby …

•  …  w przypadku podłączania do sieci elektrycznej poprzez zasilacz 
 sieciowy USB przestrzegać danych technicznych zasilacza sieciowego. 

•  …  w przypadku podłączania do komputera zamknąć wszystkie otwarte 
programy, tak aby w razie problemów uniknąć utraty danych.

•  …  w przypadku używania powerbanku przestrzegać jego instrukcji 
 użytkowania oraz danych technicznych.

Podłączanie lampy do sieci elektrycznej / ładowanie 
 akumulatora

Lampa może być zasilana bezpośrednio ze złącza USB lub też z sieci elek
trycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).  
Przy tym równocześnie ładowany jest wbudowany akumulator. Alternatywnie 
lampa może być używana w trybie bezprzewodowym (bez zasilacza sieciowe
go) – jest wówczas zasilana z wbudowanego akumulatora. Aby chronić akumu
lator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie  
w połowie. Jeśli lampa ma być używana w trybie zasilania akumulatorowego, 
wówczas przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. 

   Używając dołączonego w komplecie kabla USB 
do ładowania, podłączyć lampę zgodnie z ry
sunkiem do portu USB komputera lub zasilacza 
sieciowego z gniazdem USB (poza zakresem 
 dostawy). Ładowanie rozpoczyna się automa
tycznie. Lampka kontrolna świeci na czerwono. 
Akumulator ładować do momentu, aż kolor 
lampki kontrolnej zmieni się z czerwonego na 
zielony. 
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Czas ładowania rozładowanego akumulatora: ok. 3 godziny. 

Czas działania akumulatora po całkowitym naładowaniu:  
ok. 4 godziny (jasne światło  100%),  
ok. 8 godzin (przyciemnione światło  75%)  
ok. 10 godzin (przyciemnione światło  50%)  
ok. 13 godzin (przyciemnione światło  25%)    

 Aby jak najdłużej utrzymać pełną wydajność akumulatora, należy  
go całkowicie naładować raz na dwa miesiące, nawet jeśli nie jest on 
używany. Czas działania akumulatora jest najdłuższy w normalnej tem
peraturze pokojowej. Im niższa temperatura, tym krótszy czas działania 
akumulatora. 

Obsługa

Lampę wyposażono w funkcję Step Dimming, oferującą różne stopnie jasności 
świecenia.

  Nacisnąć/dotknąć podstawę lampy:

  Nacisnąć 1 raz:  jasne światło (100%) 
Nacisnąć 2 razy:  przyciemnione światło (75%) 
Nacisnąć 3 razy:  przyciemnione światło (50%) 
Nacisnąć 4 razy:  przyciemnione światło (25%) 
Nacisnąć 5 razy:  lampa wyłączona 
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Dane techniczne

Model:      607 034

Akumulator:      litowojonowy, 3,7 V  1800 mAh 
 (symbol  oznacza prąd stały)

(przebadano wg UN 38.3)  Energia znamionowa: 6,66 Wh 
Wejście:     USB DC 5 V 1 A

Czas ładowania:   ok. 3 godziny 

Czas działania:     ok. 4 godziny (jasne światło  100%),  
 ok. 8 godzin (przyciemnione światło  75%)  
ok. 10 godzin (przyciemnione światło  50%)  
ok. 13 godzin (przyciemnione światło  25%)     

Źródło światła:   diody świecące (LED)

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. 



Numer artykułu: 607 034

Usuwanie odpadów

 Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także zużyte 
akumulatory/baterie, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników 
na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, 
aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od odpadów domowych i przeka
zywać zużyte akumulatory/baterie do gminnych bądź miejskich punk
tów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych  
w sklepach handlujących bateriami. Urządzenia elektryczne zawierają 
zarówno wartościowe materiały, jak i substancje niebezpieczne.  
W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogę one 
szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.  

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa 
jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy pro
duktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt 
w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację 
produktu oraz zawartego w nim akumulatora. 


