
Olvassa el a használati utasítást:
Olvassa el figyelmesen a használati 
utasítást, különösen a biztonsági  
útmutatásokat, mielőtt használja a 
terméket. Későbbi használat céljából 
őrizze meg az útmutatót.  
Ha a terméket harmadik félnek  
továbbadja, a jelen kezelési útmutatót  
is feltétlenül mellékelni kell hozzá.

Rendeltetésszerű használat:
A termék nem alkalmas üzleti használatra. 
A termék kizárólag beltéri dekorációra 
alkalmas. Minden más használat nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül, 
és anyagi károkhoz vagy akár személyi 

sérülésekhez is vezethet. A gyártó vagy 
a kereskedő nem vállal felelősségeket 
olyan károkért, amelyek a nem rendel-
tetésszerű vagy téves használatból 
erednek.
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Jelmagyarázat:

 VIGYÁZAT!

  Ez a szimbólum/jelzőszó alacsony 
kockázati fokú veszélyt jelöl, 
mely következménye csekély  
vagy közepes sérülés lehet, ha 
nem kerülik el.

  Csak beltéri használatra.
  

   
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a termék földelt kisfeszültséggel 
(SELV / PELV) működik.

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

Biztonsági útmutatások:
•  A csomagolóanyagot és a 

LED-teamécsest gyermekektől 
tartsa távol! Nem gyerekjáték, 
sérülésveszély!

•  Tartsa meg a csomagolást, 
hogy a terméket biztonságosan 
tudja tárolni.

•  Kérjük, hogy ellenőrizze első 
üzembe helyezés előtt, hogy a 
termék szállítás közben nem 
károsodott-e. Ilyen esetben ne 
vegye használatba a terméket, 
és vegye fel a kapcsolatot a 
szerviz-központtal.

•  Ne kapcsolja be a terméket,  
ha még a csomagolásban 
vannak. Tűzveszély áll fenn.

•  A LED-ek nem cserélhetők.
•  A lámpa fényforrása nem 

cserélhető. Ha a fényforrás 
elérte élettartama végét, 
akkor a teljes lámpát ki kell 
cserélni.

•  Ne merítse vízbe vagy más 
folyadékba.

Biztonsági előírások  
akkumulátorok:

 VIGYÁZAT!

SÉRÜLÉSVESZÉLY!
•  FIGYELEM ROBBANÁSVESZÉLY 

nem szakszerű elemcsere 
esetén.

•  A lemerült elemeket el kell 
távolítani a termékből.

•  Csak ugyanolyan vagy azzal 
egyenértékű típusra cserélje.

•  Az elemek behelyezésekor 
ügyelni kell a helyes polaritásra.

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

•  Tartsa az elemeket  
gyermekektől távol.

•  Azonnal forduljon orvoshoz,  
ha lenyelt egy elemet.

•  Soha ne próbáljon meg nem 
tölthető elemeket tölteni.

•  Ne dobja az elemeket tűzbe  
 és ne tegye ki őket erős 
hőhatásnak (kifolyás veszélye).

•  Soha ne zárja az elemeket 
rövidre, ne szedje szét őket.



•  Kerülje a szembe jutást, illetve 
a bőrrel és nyálkahártyákkal 
való érintkezést.  
Az elemfolyadékkal való  
érintkezés esetén az érintett 
helyeket azonnal mossa le 
bőséges tiszta vízzel, és 
haladéktalanul forduljon  
orvoshoz.

•  Ha hosszabb ideig nem  
használja a készüléket, vegye  
ki belőle az elemeket.

Elemek cseréje:
Nyissa ki az alsó oldalon az elemtartó 
rekeszt és helyezze be az elemet.  
Feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra.

Használat:
Az alsó oldalon található kapcsolóval  
(TIMER / ON / OFF) lehet a terméket be-  
és kikapcsolni.  
A termékek természetes villogó  
funkcióval működnek.

Időzítő funkció:
Ha az időzítő funkció be van kapcsolva, a 
termék 6 órán át van bekapcsolva, majd 
18 órán át ki van kapcsolva.

Tisztítás és tárolás:
A készülék tisztításához, pl. por  
eltávolításához stb., használjon  
szöszmentes, benedvesített kendőt. 
Semmiképpen se használjon alkoholt 
vagy oldószert a tisztításhoz!
Ha nem használja a LED-teamécsest, 
száraz helyen, a csomagolásban tárolja.

A csomag tartalma:
 − 4 db LED-teamécses (4-es csomag)
 − 2 db LLED-teamécses (2-es csomag)
 − CR 2032, 3V  típusú elemek
 − Kezelési útmutató

Műszaki adatok:
Modell: Y001 / Y003
Bemenet: 1 x CR 2032, 3 V  ; 0,01 W
Védelmi osztály: III 
Fény színe: melegfehér

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 az előbb 
felsorolt címen kérhető.



Leselejtezés:

  Az akkumulátorokat nem 
szabad a háztartási hulladékba 
dobni!  
Önnek, attól függetlenül, hogy az 
akkumulátorok tartalmaznak-e 
káros anyagokat, felhasználóként 
jogi kötelezettsége minden akku-
mulátort a közössége/városrésze 
gyűjtőhelyén elhelyezni vagy egy 
kereskedésben leadni, hogy 
környezetbarát módon ártalmat-
laníthassák 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 
  

  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.

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.)

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburg, Németország

A használati útmutató legfrissebb  
változata a honlapunkon található:
www.wachsmuth-krogmann.com


