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A csomag tartalma/a
készülék részei
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A jelzőszimbólum/-szó figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra.
Ez a jel az összeszerelésről, a használatról
nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.
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A használati útmutató
a LED zseblámpához
tartozik. Fontos tudnivaPróbálja ki most
lókat tartalmaz az üzemOlvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a be helyezéssel és a kezeléssel
kapcsolatban.
megvásárolt Aldi-termékről.*
Az egyszerűbb érthetőség érde* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló díjszerződése kében a továbbiakban a LED zsebszerint fizetnie kell.
lámpa helyett csak a „zseblámpa”
szót használjuk.
Származási hely: Kína
A zseblámpa használata előtt
Gyártó:
olvassa el alaposan a használati
AHG WACHSMUTH &
útmutatót, különösen a biztonsági
KROGMANN MBH
utasításokat.
LANGE MÜHREN 1
A használati útmutató figyelmen
20095 HAMBURG
kívül hagyása adott esetben sérüGERMANY
lésekhez vagy a zseblámpa károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai
Unióban érvényes szabványok és
szabályok alapján készült. KövesSZÁGBAN G
R
O
se az adott országban érvényes
irányelveket és törvényeket is.
c o n t ro

l.c

Felhasználóbarát
útmutató
ID: #05002

Őrizze meg a használati
útmutatót. Ha a zseblámpát
továbbadja, feltétlenül mellékelje
hozzá a használati útmutatót is.

ÉV
JÓTÁLLÁS

Jelmagyarázat

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A használati útmutatóban, a zseblámpán és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.

HU + 36 (0) 30 26 99 947

info@tele-signal.com
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: WK 502
GYÁRTÁSI SZÁM: 92734

A jelzőszimbólum/-szó közepes
kockázatú veszélyt jelöl, amelyet
ha nem kerülnek el, súlyos, akár
halálos sérüléshez vezethet.
A
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A LED a 2. kockázati osztályba sorolható. A zseblámpa rendeltetésellenes használata káros a látásra.

D

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a
„Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az itt látható jellel ellátott
termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó
közösségi előírását.

A „Zöld Pont” azt jelenti, hogy a
zseblámpát az adott ország előírásainak és törvényeinek megfelelően kell leselejtezni.

Biztonság

HU

LED ZSEBLÁMPA

A fogyasztó adatai:
Név:
Cím:

E-Mail
A vásárlás dátuma * :
* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.
A vásárlás helye:

A hiba leírása:

Aláírás:

Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött
jelen jótállási adatlapot és a hibás terméket az alábbi címre küldje be:

Zeitlos-Service Ungarn
c/o Tele Signal kft

A zseblámpát kizárólag beltéri és
kültéri területek megvilágítására
tervezték. A zseblámpa kizárólag
magánhasználatra készült, üzleti,
kereskedelmi használatra nem
alkalmas.
A zseblámpa kizárólag a használati útmutatójának megfelelően
használható. A rendeltetésellenes használat anyagi károkhoz
vezethet.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal
felelősséget.

FIGYELMEZTETÉS!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU

+ 36 (0) 30 26 99 947

info@tele-signal.com
A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA WK 502
GYÁRTÁSI SZÁM 92734
12/2015

Semsey Andor u.9
1143 Budapest
HUNGARY

Rendeltetésszerű
használat

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!
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2-es rizikócsoport besorolás

JÓTÁLLÁSI ADATLAP

Olvassa el és őrizze meg a
használati útmutatót

Használati útmutató

nse

Ez a jelzőszimbólum/-szó alacsony
kockázatú veszélyt jelöl, amelyet
ha nem kerülnek el, kisebb vagy
közepesen súlyos sérülésekhez
vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

A csomag három darab LR 03 típusú 1,5 V-os elemet tartalmaz.

ha

FIGYELEM!

Díjtalan forródrót
ügyfélszolgálat

ÉV
JÓTÁLLÁS

−− Az elemet gyermekektől elzárva tárolja.
−− Ha egy gyermek vagy háziállat
lenyelt egy elemet, azonnal
keressen fel egy orvost.
−− Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül a zseblámpát.

ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!

−− Ügyeljen az elemtartón és az
elemen feltüntetett +/- polaritásra.
−− Az elemeket csak száraz kézzel
helyezze be az elemtartóba.
−− Az elhasznált elemeket csak
azonos típusúra cserélje ki.
−− Soha ne használjon egyszerre
régi és új elemeket vagy különböző töltöttségű elemeket.

Cserélje ki az elemeket, ha a fény
A zseblámpa szakszerűtlen kezeléerőssége csökkenni kezd.
sével kárt okozhat.
Robbanásveszély!
1. Csavarja le az elemtartó
Nagy hő hatására az elemek felrob- −− Ne merítse a zseblámpát vízbe
vagy más folyadékba.
fedelét 7 , és vegye ki
banhatnak.
−− Soha ne tegye ki a zseblámpát
az elemtartót 6 .
−− Ne forrósítsa fel az elemeaz időjárás hatásainak (eső
ket, és ne tegye ki őket nyílt
2. Szükség esetén vegye ki a régi
stb.).
lángnak.
elemeket az elemtartóból, és
−− Soha ne töltsön folyadékot a
−− Az elemeket és a zseblámpát
gondoskodjon a rendeltezseblámpába.
védje a közvetlen napsugártésszerű leselejtezésükről.
−− Akadályozza meg, hogy a
zástól.
3. Helyezzen be 3 elemet 8 az
gyermekek bármit a készülék−− Ne zárja rövidre az elemeket.
elemtartón feltüntetett polariházba dugjanak.
−− Soha ne próbálja meg újratöltásnak megfelelően.
−− A zseblámpát tartsa távol a
teni a nem tölthető elemeket.
4.
Csúsztassa az elemtartót a
forró felületektől (pl. főzőlap,
zseblámpa burkolatába.
fűtés).
−− Lehetőleg ne ejtse le a zsebFIGYELEM!
Az elemtartót csak
lámpát.
egy irányba lehet
Sérülésveszély!
−− Kár esetén selejtezze le a zsebbelecsúsztatni.
A zseblámpa optikai sugárzása kárt
lámpát. A LED nem cserélhető.
tehet az emberek látásában.
Az elemek
−− Soha ne nézzen közvetlenül a
A zseblámpa
zseblámpába.
behelyezése/cseréje
használata
−− Ne nézzen huzamosabb ideig
a zseblámpa fénysugarába.
FIGYELMEZTETÉS!
A zseblámpa be- és
−− Soha ne vakítson el a zseblámpával más személyeket vagy
kikapcsolása
Égésveszély!
élőlényeket.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a
Az elemekből kifolyó sav sérülést csomag tartalmát képező elemeokozhat.
ket már behelyeztük a termékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
−− Az elemben található sav ne
érintkezzen bőrrel, nyálkahár- −− Nyomja be ütközésig az
elemtartó fedelén található
tyával, valamint óvja tőle
Veszélyes a gyermekekre és
főkapcsolót 5 a zseblámpa
a szemét.
a korlátozott fizikai, érzékbe- és kikapcsolásához.
−− Ne érjen puszta kézzel az
szervi vagy mentális képeselemből kifolyt folyadékhoz.
ségű személyekre (például
Eltávolításához használjon
az idősebb emberekre, és
Az üzemmód váltása
szokványos háztartási mosoazokra, akik nincsenek fizikai
A zseblámpa esetében 3 üzemgatókesztyűt.
vagy szellemi képességeik
mód közül választhat.
teljes birtokában) vagy azon −− Ha a zseblámpát több mint
1. A zseblámpa bekapcsolásához
egy hónapig nem használja,
személyekre, akik nem rennyomja be ütközésig a főkapakkor vegye ki az elemeket
delkeznek megfelelő tapaszcsolót 5 .
a zseblámpából.
talattal és tudással (például
A maximális fényerősség
−− Vegye ki az üres elemeket.
a nagyobb gyerekekre).
(100 %) van beállítva.
−− Ne engedje, hogy a gyerekek
2. Nyomja be csak egy kicsit a
ÉRTESÍTÉS!
a zseblámpával játsszanak.
főkapcsolót, hogy a fényerős−− A 8 évnél fiatalabb gyermekeséget 25 %-ra csökkentse.
ket a zseblámpától távol kell
Meghibásodás veszélye!
tartani.
A rosszul behelyezett elemek kárt
tehetnek a zseblámpában.

3. Nyomja meg még egyszer
egy kicsit a főkapcsolót,
hogy működésbe hozza az
SOS-üzemmódot.
A LED morzejelként villog
(3x röviden, 3x hosszan, 3x
röviden).
4. A zseblámpa kikapcsolásához nyomja be ütközésig a
főkapcsolót.
A zseblámpa kikapcsolása nélkül is válthat az üzemmódok
között. Ehhez nyomja
meg egy kicsit a
főkapcsolót.

A fénysugár növelése/
csökkentése
−− A fénysugár szélesről pontszerűre való átállításához tolja el a
zseblámpától a lencsefeltétet 2 (lásd C ábra).
−− A fénysugár pontszerűről
szélesre való átállításához
húzza a zseblámpa irányába a
lencse-feltétet (lásd C ábra).

A diffúzor használata

A diffúzor segítségével a zseblámpa igény szerint átalapítható sátorlámpává, olvasólámpává vagy
kellemes háttérvilágítássá (lásd D
ábra).
1. Illessze a diffúzort 3 a
lencse-feltétre.
2. Vegye le a diffúzort a lencse-feltétről, ha már nincs rá
szüksége.

Tisztítás
ÉRTESÍTÉS!
Hibás kezelés okozta veszély!
A zseblámpa szakszerűtlen tisztítása károkat okozhat.
−− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém vagy műanyag
sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat.
Ezek ugyanis károsíthatják a
felületet.
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JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás
cégneve és címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy
HUNGARY
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas
megnevezése:

A gyártó neve, címe:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg
GERMANY
A fogyasztási cikk típusa:
WK 502

LED zseblámpa
Kicserélés esetén ennek időpontja:

A lencse tisztítása

1. Csavarja le a lencsefeltétről 2 a rögzítőgyűrűt,
hogy levehesse a lámpáról a
lencsét.
2. Puha kendővel tisztítsa meg a
lencsét, nehogy megkarcolja.
3. Makacs szennyeződések esetén használjon egy kis üvegtisztítót vagy tisztítóalkoholt.
4. Az összerakás során ügyeljen
arra, hogy a rögzítőgyűrűt
megfelelően csavarja vissza.

Az izzók
élettartama:

min. 50 000 óra

Anyag:

Zseblámpa:
alumínium
Tok: nejlon
Diffúzor: PC
műanyag
Védelem típusa: IP 65
Fényerősségi
fokozatok:

100 % és 25 %

Szín:

antracit (matt) és
fekete (fényes)

Szállítás

A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):

−− Használja a csuklópántot, hogy
a zseblámpát például övre
vagy hátizsákra rögzítse.

A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:
Zeitlos-Service Ungarn, c/o Tele Signal kft, Semsey Andor u.9, 1143 Budapest, Hungary;
+ 36 (0) 30 26 99 947

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot
szükség esetén
kérje a jótállási
tájékoztatón (az
útmutató végén)
feltüntetett címen.

Hibaelhárítás
Probléma

A zseblámpa nem világít.

A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.) a jótállási
idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási
cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt
a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Lehetséges ok

Rosszul vagy egyáltalán nincsenek behelyezve elemek, esetleg
lemerültek.
−− Helyezzen be 3 darab LR03/
AAA típusú elemet az elemtartóba, és ügyeljen a feltüntetett
jelnek megfelelő (+/-) polaritásra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is
kezdeményezheti.

Műszaki adatok
Modell:

WK 502

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak
minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.

Cikkszám:

92734

Elemes
üzem:

3 db 1,5 V AAA

LED:

5 Watt Cree LED
Chip XPG

Hatótávolság:

kb. 120 m

A fény színe:

5000 – 8300 K

Fényáram:

≤ 137 lumen
+/-10 %

Fényerő:

Fókusz: 9.000±
10 % Lux
Defókuszálás:
200±
10 % Lux

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása
vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem
érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy
nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával
érvényesíthetőek.

Leselejtezés
A csomagolás
leselejtezése
A csomagolást
szétválogatva tegye a hulladékba.
A kartont és papírt
a papír, a fóliát a
műanyag szelektív
hulladékgyűjtőbe
tegye.

A zseblámpa leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív
hulladékgyűjtést alkalmaznak.)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a
háztartási hulladékba!
Amennyiben a zseblámpa használhatatlanná válik, a törvény
előírásai szerint minden felhasználó köteles azt a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és a
legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott
készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért
vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Az elemek és akkumulátorok
nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba!


A fogyasztónak törvényi
kötelezettsége, hogy a
használt elemeket és
akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon
vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros
anyagot* tartalmaznak-e vagy
sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.
* a következő jellel van ellátva:
Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb =
Ólom
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A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban, míg a
kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. A
jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási
cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó
köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy
ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás
esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a
rendeltetésszerű használat következménye. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait
a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról
vállalkozásunk, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a
javítószolgálat gondoskodik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül
érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már
nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik
személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk
minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát
előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem
minősül érvényesítettnek.
Mentesülés a jótállási felelősség alól
Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a
hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat
elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük,
hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.
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A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást
vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a
jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az
áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre
vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A kijavítási igény bejelentésének időpontja: A kijavításra történő átvétel időpontja:
A hiba oka:

A kijavítás módja:

A fogyasztónak történő visszaadás
időpontja:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A javítószolgálat neve és címe:

Kelt, aláírás, bélyegző:

