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Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.

11/2021

11/2021

729-W / 729-K / 729-B 729-W-LS / 729-K-LS / 729-B-LS 

729-W-M / 729-K-M / 729-B-M 

Kültéri LED-fényfüzér 
Kültéri LED-fényfátyol 
Kültéri mikro LED-fényfüzér

Általános tudnivalók
A használati útmutató elolvasása és megőrzése

Ez a használati útmutató a termék és a vele együtt 
szállított tartozékok részét képezi. Fontos információkat 
tartalmaz az üzembe helyezésére és a kezelésére 

vonatkozóan. A könnyebb értelmezhetőség érdekében a kültéri 
LED-fényfüzérre/fényfátyolra, illetve mikro LED-fényfüzérre a 
továbbiakban csak „termék”- ként hivatkozunk.
A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék komoly 
sérüléséhez vagy károsodásához vezethet. A használati 
útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok 
alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország 
irányelveit és törvényeit. A későbbi használat érdekében őrizze 
meg a használati útmutatót. Amennyiben a terméket 
továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a 
használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A következő szimbólumok és figyelmeztetések ennél a 
használati útmutatónál, ezen a terméken vagy a csomagoláson 
használatosak.

 FIGYELMEZTETÉS!
Ez a figyelmeztető szimbólum jelzőszó olyan közepes kockázati 
szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
vezethet, ha nem kerülik el.

 VIGYÁZAT!
Ez a figyelmeztető szimbólum jelzőszó olyan alacsony kockázati 
szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű 
sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS!
Ez a jelzőszó az esetleges anyagi károkra figyelmeztet.

A használati útmutató kiadási dátuma (hónap/év)

Bel- és kültéri használatra

 Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi 
nyilatkozat” c. fejezet): Az ezzel a szimbólummal 
jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek 
követelményeinek.
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Az ezzel a szimbólummal jelölt elektromos készülékek 
a III. védelmi osztályba tartoznak.

Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető 
árucikkeket jelöl.

1,0 mm feletti átmérőjű, szilárd idegen testek ellen 
védett, fröccsenő víz ellen védett.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
 Ez a termék nem ipari használatra készült, hanem kizárólag 
magáncélú használatra alkalmas. A készülék egyéb módon 
történő felhasználása vagy módosítása nem rendeltetésszerű 
használatnak minősül, és alapvetően tilos. Nem vállalunk 
felelősséget olyan károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű 
vagy téves használatból erednek.

Biztonsági útmutatások

FIGYELMEZTETÉS!
A zsinór és a fólia miatt fojtás- és fulladásveszély!
A gyerekeket játék közben a fényfüzér/fényszalag zsinórja 
megfojthatja. Ne engedje a gyerekeket a fényfüzérrel/
fényszalaggal vagy a csomagolással játszani.

ÚTMUTATÁS!
A fényfüzér/fényszalag nem szakszerű kezelése károsodáshoz 
vezethet.

 − A fényfüzért/fényszalagot ne kapcsolja be feltekert 
állapotban.

 − A világítás fényforrásai nem cserélhetők. Ha a fényforrás 
elérte élettartama végét, akkor a teljes lámpát ki kell cserélni. 
A fényfüzér/fényszalag viszont úgy van kialakítva, hogy ha 
egyes LED-ek abból kihullanak, az összes többi tovább világít.

 − Ne használja a fényfüzért/fényszalagot, amíg a csomagolás 
rajta van.

Biztonsági utasítások az elemekre vonatkozóan

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!

 − Az elemek szakszerűtlen használata esetén, a kifolyt folyadék 
miatt robbanásveszély vagy marás veszélye áll fenn.

 − Az elemeket úgy tárolja, hogy kisgyermekek ne férhessenek 
hozzá. Ha azt feltételezi, hogy az elemet a gyermek lenyelte 
vagy más módon jutott a testébe, azonnal forduljon orvoshoz.

 − Ne dobja az elemeket tűzbe. Felrobbanhatnak és mérgező 
gázok keletkezhetnek.

 − Ne tegye ki az elemeket korlátlan napsugárzásnak és tűznek.
 − A nem tölthető elemeket tilos újra feltölteni, ne zárja az 
elemeket rövidre és ne szedje szét őket.

 − Vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből, amint azok 
lemerültek, vagy ha a fényfüzért/fényszalagot hosszabb ideig 
nem használja.

 − Csak egyforma típusú elemeket használjon.
 − Ne keverje a használt és az új elemeket. Mindig minden 
elemet egyszerre cseréljen ki.

 − Szükség esetén az elemek és a készülék érintkezőit 
behelyezés előtt meg kell tisztítani.

 − Kerülje a szembejutást, illetve a bőrrel és nyálkahártyákkal 
való érintkezést. 

 − Elemfolyadékkal való érintkezés esetén az érintett helyeket 
azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul 

forduljon orvoshoz.
 − Ellenőrizze, hogy a termék használat után ki van-e kapcsolva.

A termék és a csomag tartalmának 
ellenőrzése

ÚTMUTATÁS!
Anyagi kár veszélye!

 − Ha a csomagolást elővigyázatlanul bontja ki egy éles késsel 
vagy más hegyes tárggyal, a termék hamar károsodhat.

 − A kinyitáskor nagyon óvatosan járjon el.
 − Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból.
 − Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes-e (lásd A. kép).
 − Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészei nem 
károsodtak-e. Ha igen, akkor ne használja a terméket. 
Forduljon a gyártóhoz a garanciakártyán megadott 
szervizadatok segítségével.

A csomag tartalma
Alkatrész lista

1 Fényfüzér 5 Elemek
2 Elemtartó rekesz 6 Garanciajegy
3 Funkciógomb 7 Kezelési útmutató
4 Tömítés
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A fényfüzér használata, üzembe helyezése
Elemek cseréje
1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt   2    úgy, hogy a két rögzítőt 

oldalra fordítja.
2. Az elemeket pólussal helyesen (lásd a jelzést az elemtartó 

rekeszen) helyezze be, majd zárja be ismét a rekeszt. 
Használat

 − Az elemtartó rekeszen látható gombbal  3   működtethetők  
a funkciók. Nyomja meg egyszer, és a fényfüzér/fényszalag 
100%-os üzemmódba kapcsol.

 − Nyomja meg még egyszer, és a fényfüzér/fényszalag  
50%-os üzemmódba kapcsol.

 − Nyomja meg harmadszor, és a fényfüzér/fényszalag  
15%-os üzemmódba kapcsol.

 − Az időzító automatikusan indul mindhárom fényerősség 
esetén.

 − Bekapcsolt időzítő funkció esetén a fényfüzér/fényszalag  
6 órán át be van kapcsolva, és ezután 18 órára kikapcsol.

 − Nyomja meg negyedszer a gombot, és a fényfüzér/fényszalag 
tartósan bekapcsolva marad.

 − Nyomja meg ötödször a gombot, és a fényfüzér/fényszalag 
kikapcsol.

Tisztítás és tárolás
 − Tisztítás előtt az elemeket ki kell venni. A készülék 
tisztításához, pl. por eltávolításához stb., használjon 
szöszmentes, benedvesített kendőt. Semmiképpen se 
használjon alkoholt vagy oldószert a tisztításhoz! Ha nem 
használja a füzért, száraz helyen, a csomagolásban tárolja. 

Műszaki adatok

A fogyasztási 
cikktípusa:

729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W,  
729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 
729-B-LS 

Cikkszám: 715795
Bemeneti feszültség: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Védelmi osztály: III
Fény színe: 729-W (LED melegfehér)

729-K (LED hidegfehér)
729-B (LED borostyánszínű)
729-W-LS (LED melegfehér)
729-K-LS (LED hidegfehér)
729-B-LS (LED borostyánszínű)
729-W-M (LED melegfehér)
729-K-M (LED hidegfehér)
729-B-M (LED borostyánszínű)



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
A csomagolás leselejtezése

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

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az 
országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést 
alkalmaznak.)

A leselejtezett készülékeket nem szabad a 
háztartási hulladékba rakni! 
Amennyiben a terméket már nem használja, a 
felhasználó jogi kötelessége a leselejtezett 
készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, pl. 

egy közösségi/városi gyűjtőközpontban leadni. Így biztosíthatja 
a leselejtezett készülékek szakszerű hasznosítását és elkerülheti 
a negatív környezeti kihatásukat. Az elektromos készülékek 
ezért a fönti szimbólummal vannak ellátva. 

Az akkumulátorokat nem szabad a háztartási 
hulladékba dobni!  
Önnek, attól függetlenül, hogy az akkumulátorok 
tartalmaznak-e káros anyagokat, felhasználóként jogi 
kötelezettsége minden akkumulátort a közössége/

városrésze gyűjtőhelyén elhelyezni vagy egy kereskedésben 
leadni, hogy környezetbarát módon ártalmatlaníthassák őket.  
A készülékbe nem fixen beépített elemeket és akkukat a 
hulladékba helyezés előtt el kell távolítani, és külön kell 
ártalmatlanítani. Kérjük, az elemeket és akkukat csak lemerült 
állapotban leadni.
*jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom


