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A csomag tartalma / A készülék részei
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LED kempinglámpa
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1. világítási fokozat (4 LED)

3

kihajtható akasztófülek

4

rögzítőszerkezet
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2. világítási fokozat (24 LED)
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be-/kikapcsoló
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reteszelés

8

elemtartó rekesz fedele (a hátoldalon)
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Általános információk
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Általános információk
A kezelési útmutató elolvasása és megőrzése
A jelen kezelési útmutató a lépcsőre helyezhető és felakasztható LED
kempinglámpákhoz tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe
helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.
Mielőtt a LED kempinglámpát üzembe helyezi, figyelmesen olvassa el a kezelési
útmutatót, különösen a biztonsági útmutatásokat.
A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt a LED kempinglámpa megsérülhet. A
kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul.
Külföldön vegye figyelembe az adott ország speciális irányelveit és törvényeit is.
További használt céljából őrizze meg a kezelési útmutatót. Ha a LED kempinglámpát
harmadik félnek továbbadják, a jelen kezelési útmutatót is feltétlenül mellékelni kell
hozzá.

Jelölések magyarázata
A következő szimbólumok és jelzőszavak kerülnek használatra a jelen kezelési
útmutatóban, a LED kempinglámpán vagy a csomagoláson.

FIGYELMEZTETÉS!
FIGYELMEZTETÉS! Ez a jelzőszó közepes kockázati fokú veszélyt jelöl, mely
következménye halál vagy súlyos sérülés lehet, ha nem kerülik el.

VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT! DEz a jelzőszó alacsony kockázati fokú veszélyt jelöl, mely következménye
csekély vagy közepes sérülés lehet, ha nem kerülik el.

ÚTMUTATÁS!
Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 06 302699947*
* külföldről
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Biztonság

Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkkal szolgál az összeszerelésre
vagy az üzemeltetésre vonatkozóan.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet):
Az ilyen jelöléssel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség
minden alkalmazandó közösségi előírását.
A készülék III-as védelmi osztályú (SELV törpefeszültség)

Biztonság

• A
 LED lámpát kültéren csak úgy használja, hogy az védve legyen
csapadéktól és magas páratartalomtól.
• A készüléket ne hagyja folyadékokkal érintkezni.
• A készülék nem alkalmas fokozottan tűzveszélyes vagy
robbanásveszélyes
környezetben
való
használatra.
SÉRÜLÉSVESZÉLY!
• Ne tegye ki a készüléket forróságnak vagy nyílt lángnak. Kerülje
a tárolást vagy működtetést fűtőtesteken vagy azok közelében,
illetve közvetlen napsugárzásnak kitéve.
• A lámpa fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás elérte
élettartama végét, akkor a teljes lámpát ki kell cserélni.
• Semmi esetre se nyissa fel a készüléket, hanem probléma esetén
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
• Ez a lámpa hangulatvilágításra szolgál és nem alkalmas
háztartási helyiségvilágításra.

Az elemekre vonatkozó útmutatások

Gyermekeket és korlátozott képességű
személyeket fenyegető veszélyek
• A
 jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve
tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező
személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a
készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban
részesültek, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek
nem végezhetik felügyelet nélkül a készülék tisztítását és
karbantartását.
• A csomagolófóliákat és -zacskókat csecsemőktől és
kisgyermekektől távol kell tartani, fulladásveszély áll fenn!
info@tele-signal.com
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A készülék kezelése

FIGYELMEZTETÉS – FULLADÁSVESZÉLY!
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Biztonság

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
06 302699947*
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* külföldről

• Az elemeket soha nem szabad újratölteni! Robbanásveszély!
• Az elemeket gyermekektől elzárva kell tartani, azokat tilos tűzbe
dobni, rövidre zárni vagy szétszerelni.
• Az elemek behelyezésekor ügyelni kell a helyes polaritásra.
• Szükség esetén az elemek és a készülék érintkezőit behelyezés
előtt meg kell tisztítani.
• Mindig minden elemet egyszerre kell cserélni.
• Csak azonos típusú elemeket helyezzen be, ne használjon
különböző típusú vagy használt és új elemeket együtt.
• A lemerült elemeket haladéktalanul el kell távolítani a
készülékből! AZ ELEMFOLYADÉK KIFOLYÁSÁNAK FOKOZOTT
VESZÉLYE!
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 06 302699947*
* külföldről
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Biztonság / Üzembe helyezés

Kezelés / Tisztítás és ápolás

• Ne tegye ki szélsőséges körülményeknek az elemeket,
pl. napsugárzásnak, ill. ne helyezze fűtőtestekre azokat! AZ
ELEMFOLYADÉK KIFOLYÁSÁNAK FOKOZOTT VESZÉLYE!

A készülék összeszerelése

• Kerülni kell az elemfolyadék szembe jutását, illetve a bőrrel
és nyálkahártyákkal való érintkezését. Az elemfolyadékkal való
érintkezés esetén az érintett helyeket azonnal bőséges tiszta
vízzel le kell mosni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Felszerelés egy napernyő rúdjára

• Biztosítsa, hogy a készülék használat után le legyen kapcsolva.
• Ha hosszabb ideig nem használják, az elemeket el kell távolítani
a készülékből.

A lámpa felszerelésére 2 lehetőség van:

• A kar kihajtásával nyissa a reteszelőkart

• A
 LED-ekből nem indulnak ki közvetlen veszélyek. Ennek ellenére
az elvakítás elkerülésére ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.

7

.

• Hajtsa szét a lámpát és helyezze a napernyőrúd köré. A lámpa 25-45 mm átmérőjű
rudakhoz használható.
• Nyomja össze lámpa két felét, majd rögzítse a rögzítőkarral. A rugós csapágyazású
rögzítőszerkezet szilárdan megtartja a lámpát az ernyőrúdon.
A felszerelés mindkét irányban, a LED-ekkel felfelé (indirekt megvilágítás) vagy lefelé
(direkt megvilágítás) történhet.
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A LED-ekre vonatkozó útmutatások
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A lámpa felakasztása
• A
 lámpa felakasztásához hajtsa fel a két akasztófület
egy kampóra vagy zsinórra.

Üzembe helyezés

HU
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, majd akassza fel a lámpát

Az elemek behelyezése
 LED lámpa 4 db LR6/AA/Mignon típusú elemmel működik.
A
• Nyissa ki a 4 elemtartó rekesz fedelet 8 a készülék hátoldalán, és helyezzen
be minden egyes rekeszbe egy elemet. Ügyeljen az elemtartó rekeszben
feltüntetett helyes (+/-) polaritásra. Az elem negatív pólusának mindig a rugón
kell lennie.

8
• Helyezze vissza az elemtartó rekeszek fedeleit.
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Műszaki adatok

Hulladékként ártalmatlanítás
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Műszaki adatok

Kezelés
Be-/kikapcsolás, az üzemmód kiválasztása

Üzemi feszültség:

6V

• A
 z 1. világítási fokozat (4 LED) bekapcsolásához nyomja meg egyszer a be-/
kikapcsolót 6 .
• A 2. világítási fokozatra (24 LED) kapcsoláshoz nyomja meg újból a kapcsolót.
• A gomb harmadik lenyomásakor minden LED világít.

Felvett teljesítmény:

max. 5,6 W

Elemek:

4 x LR6/AA; 1,5 V

Ernyőrúd-átmérő:

25 - 45 mm

• A LED lámpa teljes kikapcsolásához nyomja meg újból a kapcsolót.

Fényáram:

max. 26 lm

Színhőmérséklet

kb. 6500 K

Ház anyaga:

ABS

Tisztítás és ápolás
A LED lámpa tisztítását száraz, puha kendővel végezze. Makacs szennyeződések
esetén adott esetben enyhén nedvesítse be a kendőt. Ügyeljen arra, hogy ne jusson
semmilyen folyadék a készülékbe, és a lámpa újbóli üzembe helyezése előtt mindent
jól szárítson le.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor az elemfolyadék kifolyásának
és a készülék sérülésének elkerülésére vegye ki az elemeket.

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási
adatlapon feltüntetett címtől.

Hulladékként ártalmatlanítás
A csomagolóanyag részben újrahasznosítható. A csomagolás
ártalmatlanítását környezetbarát és szelektív módon végezze. Az
ártalmatlanítást nyilvános gyűjtőhelyen végezze.
Ez a jelölés arra utal, hogy az EU-n belül az elektromos készülékek nem
ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt. Kérjük,
használja települése visszaadó- és gyűjtőrendszereit, vagy forduljon
ahhoz kereskedőhöz, melynél a terméket vásárolták.
Kérjük, az elemeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ne dobjon
elemeket a háztartási hulladékba. Kérjük, használja települése
visszaadó- és gyűjtőrendszereit, vagy forduljon ahhoz kereskedőhöz,
melynél a terméket vásárolták.
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