Használati
útmutató

LED KEMPINGLÁMPA

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre
vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a
szervizhelyszínek listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó
útmutatót nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek
egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet
oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja
alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt ALDI termékről.
Az ALDI-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.

 QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
A
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma/a készülék részei
1

Fogantyú

2

Függesztőkampó

3

Készülékház

4

Elemtartó rekesz fedele

5

Főkapcsoló

A csomag négy darab 1,5 V-os, LR6 (AA) típusú elemet tartalmaz.

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg ahasználati útmutatót
Ez a használati útmutató a LED-kempinglámpához (a továbbiakban:
„lámpa”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a termék üzembe
helyezéséről és kezeléséről.
A lámpa használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót,
különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása
súlyos sérülésekhez vagy a lámpa károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján
készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használathoz. Ha a lámpát továbbadja,
feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, a lámpán és a csomagoláson a következő jelöléseket és
jelzőszavakat használtuk.
Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár
halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Ez a jel az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban nyújt
hasznos kiegészítő információkat.
Ez a jel arról tájékoztat, hogy a termék a III. érintésvédelmi osztályba
tartozik.

IP44

Az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd idegentestekkel és a fröccsenő
vízzel szemben védett.
FIGYELMEZTETÉS – FULLADÁSVESZÉLY!
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Biztonság

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

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
A lámpa kizárólag kempingezésnél használandó fényforrás. Kizárólag személyes
használatra készült, ipari, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. Ez a lámpa
hangulatvilágításra szolgál és nem alkalmas háztartási helyiségvilágításra.
A lámpát kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja.
Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy
személyi sérülést okozhat. A lámpa nem játékszer.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért
nem vállal felelősséget.
A lámpában a fényforrás nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte hasznos élettartama
végét, a teljes lámpát ki kell cserélni.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A lámpa szakszerűtlen használata sérülésekhez vezethet.
−− Üzem közben ne nézzen hosszasan a lámpába. Ez
szemkárosodást okozhat.
−− Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a lámpát.
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
A lámpa szakszerűtlen használata esetén áramütés veszélye áll fenn.
−− Ne használja a lámpát, ha sérülés látható rajta.
−− Ne nyissa ki a készülék házát, bízza szakemberre a javítást.
Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és
jótállási igény önhatalmúan végrehajtott javítás vagy hibás
kezelés esetén.
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Biztonság

−− A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek
megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A lámpában olyan
elektromos és mechanikus részegységek találhatók, amelyek
nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
−− Kizárólag teljesen összeszerelt készüléket használjon.
−− Ne ragasszon idegen tárgyat a lámpára, és ne fedje le.
−− Ne helyezzen nyílt lángot kibocsátó tárgyat (pl. gyertyát) vagy
folyadékkal töltött tárgyat (pl. kávésbögrét) a lámpára vagy
annak közelébe.
−− Tartsa távol a lámpát nyílt lángtól és forró felületektől.
−− Soha ne tegye olyan helyre a lámpát, ahonnan a kádba vagy
mosdókagylóba eshet.
−− Ha nem használja a lámpát, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar
lép fel, mindig kapcsolja ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési
vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb
emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi
képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással
(például a nagyobb gyermekekre).
−− A lámpát gyermekek (8 éves kortól) és olyan személyek, akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, illetve akik nem rendelkeznek a szükséges
tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják,
illetve akkor, ha elmagyarázták nekik a lámpa biztonságos
használatát, és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó
veszélyekkel. A lámpával nem játszhatnak gyermekek. Gyermek
felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.
−− A nyolc évnél fiatalabb gyermekeket a lámpától távol kell tartani.
−− Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolóanyaggal játsszanak.
Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
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Biztonság

FIGYELMEZTETÉS!
Elemekkel kapcsolatos veszélyek!
Az elemek szakszerűtlen használata esetén robbanásveszély áll
fenn, illetve a kifolyó elemsav égési sérülést okozhat.
−− Az elemeket rövidre zárni tilos.
−− Soha ne szedje szét az elemeket.
−− Elemet tűzbe dobni tilos.
−− Soha ne tegye ki az elemeket túl magas hőmérsékletnek vagy
közvetlen napsugárzásnak.
−− Az elemeket semmi esetre se nyissa fel.
−− Csak azonos típusú elemeket használjon.
−− Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra.
−− Ne használjon együttesen új és használt elemet.
−− Egyszerre cserélje az elemeket.
−− Ne töltse fel a nem újratölthető elemeket.
−− Ne használja lítium elemmel vagy tölthető elemmel!
−− A lemerült elemeket rögtön távolítsa el.
−− A kifolyt elemeket csakis kesztyűvel fogja meg. Az elemből
kifolyó savval való érintkezés esetén tiszta vízzel alaposan
mossa és öblítse le az érintett területet.
Ha az elemből kifolyt folyadék a szembe vagy a nyálkahártyára
kerül, haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
−− Tartsa távol az elemeket a gyermekektől.
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat kárt tehet a lámpában.
−− A lámpát jól hozzáférhető, vízszintes, száraz, hőálló és
kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne tegye a lámpát
a munkafelület szélére vagy peremére.
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Első használatba vétel

−− Ne tegye a lámpát forró felületre vagy annak közelébe
(tűzhelylap stb.).
−− Soha ne tegye ki a lámpát magas hőmérsékletnek
(fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
−− Tartsa távol a lámpát hőforrásoktól (pl. fűtőtest, kályha) és
egyéb hőtermelő berendezésektől, közvetlen napsugárzástól,
portól és éles peremektől.
−− Soha ne töltsön folyadékot a lámpába.
−− A lámpát tisztításkor soha ne merítse vízbe, és ne használjon
hozzá gőztisztítót. Ellenkező esetben a lámpában kár keletkezhet.
−− A lámpát semmi esetre se tegye mosogatógépbe, különben
tönkremehet.
−− Ne használja tovább a lámpát, ha műanyag részein repedés,
sérülés, deformálódás látható. A termék alkatrészeit kizárólag
eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
−− A gyártó által kifejezetten nem javasolt tartozékok
és alkatrészek használata kárt okozhat és a garancia
elvesztéséhez vezethet.

Első használatba vétel
A lámpa és a csomag tartalmának ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más
hegyes tárggyal nyitja ki, könnyen kárt tehet a lámpában.
−− A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
1. Vegye ki a lámpát a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a lámpán vagy bármely alkatrészén.
Amennyiben igen, ne vegye használatba a lámpát. Ez esetben keresse fel
a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz
a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
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Használat

Az elemek behelyezése és cseréje
1. Az elemtartó rekesz fedelének 4 kinyitásához fordítsa el a fedelet az óramutató
járásával ellentétes irányba a készülékházról 3 .
2. Adott esetben először vegye ki a régi elemeket.
3. Helyezzen be négy 1,5 V-os
, AA/LR6 típusú elemet az elemtartó rekeszbe.
Ügyeljen az elemek megfelelő polaritására (+/–).
4. Helyezze rá az elemtartó rekesz fedelét a készülékházra, és az óramutató
járásával megegyező irányban erősítse rá. Közben ügyeljen a tömítőgyűrű
megfelelő helyzetére.

Használat
A lámpa be- és kikapcsolása
−− Fordítsa a főkapcsolót 5 a lámpa szimbólumra a készülék bekapcsolásához.
Fordítsa a kapcsolót az „OFF” (Ki) állásba a készülék kikapcsolásához.

A lámpa felakasztása
A lámpát a fogantyúban 1 található függesztőkampóval 2 akaszthatja fel,
pl. egy ágra vagy rúdra.
−− Hajtsa fel a függesztőkampót a lámpa felakasztásához (lásd B ábra).

Tisztítás
ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot
okozhat.
−− Soha ne merítse a lámpát vízbe vagy más folyadékba.
−− Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz, illetve más folyadék
a készülékházba.
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Tárolás

ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat kárt tehet a lámpában.
−− Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag
sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény
kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják
a felületet.
−− A lámpát semmi esetre se tegye mosogatógépbe, különben
tönkremehet.
1. A lámpa tisztítása előtt vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
2. Tisztítsa meg a lámpát egy benedvesített ronggyal, szükség esetén használjon
kímélő tisztítószert.
3. Az összes alkatrészt jól szárítsa meg, mielőtt újra használatba veszi vagy elteszi
a lámpát.

Tárolás
Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.
−− A lámpát mindig tiszta, száraz helyen tárolja.
−− Óvja a lámpát a közvetlen napsugárzástól.
−− A lámpát gyermekektől elzárva tárolja.

Műszaki adatok
A fogyasztási cikk típusa:
Fényforrás:
Üzemi feszültség:
Elemek:
Fényáram:
Színhőmérséklet:
Ház anyaga:

WS-9917-BS
1 × 0,5 W LED
6 V DC
4 × AA/LR6; 1,5 V DC
max. 26 lm
kb. 6 500 K
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)

Méret (Ø × ma):
Cikkszám:

kb. Ø 107 × 130 mm
801121
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Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat
Mi, az AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1,
20095 Hamburg, Németország, kizárólagos felelősséggel kijelentjük,
hogy a fentebb nevezett termék teljesíti a felsorolt EU-irányelvek
alapvető követelményeit. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a
garanciakártyán feltüntetett gyártói címen igényelhető.

Leselejtezés
Csomagolás eltávolítása
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba.
A papír- és kartonhulladékot a papírgyűjtőbe, a fóliát
pedig a műanyaggyűjtőbe helyezze.

A lámpa leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van
szelektív hulladékgyűjtés)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!
Amennyiben a lámpa használhatatlanná válik, a törvény előírásai
szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól
elkülöníteni és a település/városrész legközelebbi gyűjtőállomásán
leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű
újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások.
Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.
Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási
hulladékba!
F elhasználóként törvény kötelezi arra, hogy minden elemet és
akkumulátort – akár tartalmaz káros anyagot*, akár nem – leadjon
a községe/városrésze gyűjtőállomásán vagy az üzletben, hogy
azokat környezetkímélő módon leselejtezhessék.
 lámpát hiánytalanul (az elemekkel együtt) és lemerült állapotban
A
adja le a gyűjtőpontokon!
* a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom
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HU
Származási hely: Kína
Gyártó:
AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY
WKNF8075
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

801121

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
WS-9917-BS
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