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A csomag tartalma
1 szett Földbe szúrható kültéri LED-világítás
1 db időkapcsoló / elemtartó rekesz
3 db LR6/AA elem
1 db kezelési útmutató
1 db garanciajegy

A kezelési útmutató elolvasása  
és megőrzése

Kérjük, hogy a termék üzembe helyezése 
előtt olvassa el és vegye figyelembe az 
útmutatót, különösen a felhasználási és 
biztonsági utasításokat.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később is utána tudjon 
olvasni, és ha továbbadja a terméket, akkor lehetőleg 
ezt is adja tovább az új tulajdonosnak.
A termék kizárólag dekorációs célokat szolgál, nem 
alkalmas a háztartásban helyiség megvilágítására.
A terméket csak a vele együtt szállított tartozékokkal 
szabad használni, és magáncélú felhasználásra 
tervezték.

Jelölések magyarázata
A következő szimbólumokat és jelzőszavakat  
használjuk a jelen használati utasításban,  
a terméken vagy a csomagoláson.

 
FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelzőszimbólum/-szó közepes kockázati fokú 
veszélyt jelöl, mely következménye halál vagy súlyos 
sérülés lehet, ha nem kerülik el.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra 
figyelmeztet.

 Megfelelőségi nyilatkozat  
(lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat”  
c. fejezetet):  
Az ilyen jelöléssel ellátott termékek teljesítik 
az Európai Gazdasági Térség minden  
alkalmazandó közösségi előírását.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék  
földelt kisfeszültséggel működik.

 Ø ≥ 1 mm-nél nagyobb szilárd idegen testek 
bejutása és fröccsenő víz ellen védett.

Kültéri használatra alkalmas.

Felhasználási és biztonsági utasítások

 
FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély!  
Soha ne használja a terméket a csomagolásban! 
Tartsa távol gyerekektől a csomagolóanyagot.  
Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn. A terméket 
olyan helyen használja és tárolja, ahol a gyermekek 
nem férnek hozzá. 

 
FIGYELMEZTETÉS!

Az elemekre vonatkozó útmutatások
Csak azonos típusú elemeket használjon, ne keverje 
a különböző típusú, vagy használt és új elemeket. 
Robbanásveszély!
Mindig minden elemet egyszerre cseréljen ki.
Az elemeket tartsa a gyermekektől távol.
Az elem lenyelése esetén az érintett személyt azonnal 
orvoshoz kell vinni.
Tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit  
behelyezés előtt.
Ne tegye ki szélsőséges viszonyoknak az elemeket, pl. 
napsugárzásnak, ill. ne helyezze fűtőtestekre azokat. 
Az elemfolyadék kifolyásának fokozott veszélye!
Ne próbálja meg a használt elemeket feltölteni, vagy 
meleg, ill. más eszközök segítségével reaktiválni.
Az elemeket nem szabad rövidre zárni, tűzbe dobni 
vagy szétszedni. Robbanásveszély!

Kerülje a szembe jutást, illetve a bőrrel és  
nyálkahártyákkal való érintkezést.  
Az elemfolyadékkal való érintkezés esetén az  
érintett helyeket azonnal bő, tiszta vízzel le kell  
mosni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
A lemerült elemeket haladéktalanul ki kell venni  
a készülékből. Az elemfolyadék kifolyásának  
fokozott veszélye!
Ellenőrizze, hogy a termék használat után  
ki van-e kapcsolva.

Kezelés
• Vegye ki a terméket és az elemeket  

a csomagolásból, és gondosan távolítson  
el minden csomagolóanyagot.

• Dugja a letűző tüskét a kívánt helyzetben a földbe.

Elemek behelyezése
• Akassza ki az 1-es zárókapcsot és nyissa ki a fedelet.
• Helyezze be az elemeket az ábrán látható módon 

(ügyeljen a helyes polaritásra (+/-)), zárja be  
a fedelet és nyomja vissza az 1-es zárókapcsot, amíg 
az hallhatóan be nem kattan. A fedél bezárása 
során ügyeljen az elemtartó rekesz tömítésére.

ÉRTESÍTÉS!

A tömítésnek teljesen a horonyban kell lennie. 
Ellenkező esetben a fedél esetlegesen nem zár jól.

Rendeltetésszerű használat
Kérjük, hogy ezt a terméket bel- és kültéren csak  
dekorációs célokra használja.
Figyelem. Nem játékszer.

Mivel a terméket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk,  
a megjelenésben és a műszaki tulajdonságokban  
lehetnek módosítások.

A lámpa fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás 
elérte élettartama végét, akkor a teljes lámpát ki kell 
cserélni.
A termék betáplálóvezetékét nem szabad lerövidíteni!

A világítópálcákat nem szabad másik világítópálcával 
vagy fényfüzérrel elektromosan összekötni.



Be-/ és kikapcsolás
A 2-es BE/KIkapcsoló gombnak 3 funkciója van: 
- 1-szeri megnyomás -> folyamatosan világít 6 órán 
keresztül, majd ezt követően 18 óra szünet következik. 
A bekapcsolási időt követően ismét 6 órán át világít, 
majd 18 óra szünet következik. 
- a 2-szeri megnyomás esetén -> folyamatosan világít 
- a 3-szori megnyomás esetén -> kikapcsol

               

Modell
• GT-BXT-03 (5 Bäume)
• GT-GMD-03 (5 verschiedene Aufsätze)
• GT-GS24-03 (24 Sterne)
• GT-GS5-03 (5 Sterne)
• GT-BCC-03 (4 Zuckerstangen)

Lieferumfang
• 1 Modell LED Garten- und Balkon-Leuchtstäbe
• Timerbedienteil/Batteriefach
• 3 Batterien, Typ LR6/AA (bei GT-GS24-03, GT-BCC-03 

und GT-GMD-03)
• 2 Batterien, Typ LR6/AA (bei GT-GS5-03 und  

GT-BXT-03)
• Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte

Allgemeines
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Bitte vor Inbetriebnahme des Artikels die An-
leitung, besonders     aber die Anwendungs- 

und Warnhinweise lesen und beachten.
Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf 
und geben Sie sie an einen möglichen nachfolgen-
den Eigentümer weiter.
Der Artikel dient ausschließlich zu Dekorationszwe-
cken, er eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung 
im Haushalt.
Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Zube-
hör benutzt werden und ist für die Nutzung im pri-
vaten Bereich ausgelegt.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalworte werden in 
dieser Gebrauchsanleitung, auf der Figur oder auf 
der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefähr-
dung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie 

nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere 
Verletzung zur Folge haben kann.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Kon-
formitätserklärung“):

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte 
erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvor-
schriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Schutzklasse III: Artikel dieser Schutzklasse 
werden mit Schutzkleinspannung betrieben.

Die Figur ist gegen Spritzwasser und das Ein-
dringen von Fremdkörpern ab 1 mm Durchmesser 
geschützt.

Anwendungs- und Warnhinweise 

WARNUNG!  Brandgefahr!

Betreiben Sie den Artikel niemals in der Verpa-
ckung! 
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. 
Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.
Den Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern 
benutzen und aufbewahren.

Batteriehinweise
Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs, kei-
ne unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und 
neue Batterien miteinander. Explosionsgefahr!
Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
Batterien sind von Kindern fernzuhalten.
Im Falle des Verschluckens einer Batterie muss die 
betroffene Person sofortige medizinische Hilfe in 
Anspruch nehmen.
Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Be-
darf vor dem Einlegen.
Batterien keinen extremen Bedingungen ausset-
zen, z. B. auf Heizkörpern, unter direkter Sonnen-
strahlung. Erhöhte Auslaufgefahr!
Versuchen Sie nicht, gebrauchte Batterien aufzu-
laden oder durch Wärme oder andere Mittel zu re-
aktivieren. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, 
ins Feuer geworfen oder auseinander genommen 
werden. Explosionsgefahr!
Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten muss 
vermieden werden. Bei Kontakt mit Batteriefl üs-
sigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich 
klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt 
aufsuchen.

Erschöpfte Batterien müssen umgehend aus dem 
Gerät genommen werden. Erhöhte Auslaufgefahr!
Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch 
abgeschaltet ist.

Bedienung 
• Nehmen Sie den Artikel und die Batterien aus 

der Verpackung und entfernen Sie sorgfältig 
sämtliches Verpackungsmaterial.

 Nur bei Modell GT-GS24-03 (24 Sterne): Setzen 
Sie die Sternenaufsätze auf die LEDs.

• Stecken Sie die Erdspieße an gewünschter Posi-
tion in die Erde.

Batterien einsetzen
• Verschlussklammern 1 aushängen und den De-

ckel öffnen.
• Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein (auf 

korrekte Polarität (+/-) achten), Deckel verschlie-
ßen und die Verschlussklammern 1 drücken, bis 
sie hörbar einrasten.

 Beachten Sie beim Zuklappen des Deckels die 
Dichtung im Batteriefach. 

 
WARNUNG!

Dichtung muss sich vollstän-
dig in der Nut befi nden.

 Andernfalls lässt sich der Deckel u. U. nicht kor-
rekt verschließen.

Ein-/ und ausschalten
• EIN/AUS Schalter 2 hat 3 Funktionen:

- 1 Mal drücken -> leuchtet dauernd für 6 Stun-
den mit einer anschließenden Pause von 18 
Stunden. Leuchtet anschließend zur Einschalt-
zeit erneut 6 Stunden mit einer anschließen-
den 18-stündigen Pause.

- das 2. Mal drücken -> leuchtet dauernd
-  das 3. Mal drücken -> Aus 1

2

1

2

Bedienungsanleitung

Vertrieben durch (keine Serviceadresse):
Globaltronics GmbH & Co. KG, Domstr. 19, 20095 Hamburg, Germany

  LED Garten- und Balkon-
Leuchtstäbe

Felszerelés
A LED-es botlámpát dugja össze a hosszabbítóval és 
a leszúróval. Ügyeljen arra, hogy a kábel a csövekben 
maradjon és ne gyűrődjön közéjük és ne törjön meg.

                     

Tisztítás és tárolás
• A termék tisztítását tollsöprűvel, ecsettel vagy egy 

száraz, puha kendővel végezze. A tisztításhoz ne 
használjon agresszív vegyi tisztítószereket,  
súrolószert, kemény szivacsot, vagy hasonlókat.

• Ha a terméket hosszabb ideig nem használja,  
vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.

• A legjobb, ha az eredeti csomagolásában tárolja.

Műszaki adatok
Modell   WK901 -STS /  

-DS / -TB / -MD
Cikkszám  715503
Védelmi osztály  III
Betáplálóvezeték  kb. 50 cm
Időzítő funkció   6 óra bekapcsolás,  

18 óra kikapcsolás
3 db LR6/AA típusú elem   AA LR6 1.5 V  

(Activ energy / Top craft)
Védettségi fokozat  IP44
Pálcák közötti távolság  kb. 100 cm

Modellek

WK901-STS
Csillagos csokor

4 pálca / szett
6 LED füzér / pálca
24x 0.06 W LED
melegfehér, 2800 K / 3 LM
Csillagonkénti átmérő kb. 3,1 cm
Teljes magasság kb. 60 cm

WK901-DS
Dupla csillag

5 pálca / szett
1 LED / Stab
5x 0.06 W LED
melegfehér, 2800 K / 3 LM
Csillagonkénti átmérő kb. 11 cm
Teljes magasság kb. 51 cm

WK901-TB
Fenyőfa

5 pálca / szett
1 LED / Stab
5x 0.06 W LED
melegfehér, 2800 K / 3 LM
Teljes magasság kb. 51 cm
A fenyőfák mérete kb. 8,7 x 11 cm

WK901-MD
Vegyes dísz

5 figura / szett *
1 LED / pálca
5x 0.06 W LED
RGB-színváltós
Teljes magasság kb. 51 cm
Fa méret kb. 8,7 x 11 cm
Télapó méret kb. 7,8 x 10,3 cm
Harang méret kb. 9,2 x 10,1 cm
Rénszarvas méret kb. 7,5 x 10,3 cm
Gyertya méret kb. 9 x 11,1 cm

*  Fa, Télapó, Harang, Rénszarvas, Gyertya

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.

Hulladékként ártalmatlanítás

A csomagolást ártalmatlanítása

  A csomagolást típus szerint ártalmatlanítsa.  
A kartont és a kartont hulladékpapírként és 
fóliaként dobja ki az újrahasznosítható 
anyaggyűjteményben.

1 colour

Trennhinweis Symbols

C:0
M:0
Y:0
K:100

C:0
M:0
Y:0
K:0

 A csomagolóanyag részben  
újrahasznosítható. A csomagolás  
ártalmatlanítását környezetbarát és szelektív 
módon végezze. Az ártalmatlanítást nyilvános 
gyűjtőhelyen végezze.

 A leselejtezett készülék nem kerülhet  
a háztartási hulladékba! 
Amennyiben a zseblámpa használhatatlanná 
válik, a jogszabályi előírások szerint minden 
felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási 
hulladéktól, és leadni a legközelebbi  
gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott 
készülékek szakszerű újrahasznosítása, és  
megelőzhető a környezet károsítása. Ezért 
vannak ellátva az elektromos készülékek az  
itt látható jelöléssel.

 Az elemek és akkumulátorok nem  
kerülhetnek a háztartási hulladékba! 
A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy  
a használt elemeket és akkumulátorokat leadja 
a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon 
vagy az üzletekben, függetlenül attól, hogy 
tartalmaznak-e káros anyagot* vagy sem. Így 
érhető el, hogy az elemek és akkumulátorok 
bekerüljenek a környezetkímélő  
hulladékkezelési rendszerbe. 
 
*  a következő jellel van ellátva:  

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom


