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A termék egy fali dugaszoló aljzatba  (230V~,50Hz), bedugva működik, és éjszakai fényforrásként szolgál. A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben 
szabad működtetni.  A fentiektől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzkárhoz, áramütéshez stb. vezethet. A terméket nem 
szabad átalakítani ill. átépíteni!  A biztonsági tudnivalókat okvetlenül be kell tartani.  A termék teljesíti az európai törvényi előírásokat.  
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz a készülék kezelésével kapcsolatban. 
 Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti.  
Következményi károkért felelősséget nem vállalunk! 
Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem 
vállalunk felelősséget.  Ilyen esetekben a szavatosság/garancia megszűnik.  
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. 
• A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való! Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn! 

• A terméket csak egy szabvány szerinti hálózati dugaszoló aljzatba (230V~, 50Hz) szabad csatlakoztatni.  Ne csatlakoztassa a terméket hosszabbító 
vezetékhez! 
• A termék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való. A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülékek veszélyeit. Gyerekek jelenlétében különös 
gondossággal kell eljárni.  
• A terméket csak száraz, zárt beltéri helyiségekben szabad működtetni.  Nem érheti víz vagy nedvesség, mert különben életveszélyes áramütés kockázata áll 
fenn. Ne fogja meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel. 
• A készüléket ne tegye ki szélsőséges kőmérsékletnek (< 0 °C ill. > +40 °C), közvetlen erős napsugárzásnak, erős rezgéseknek, magas páratartalomnak vagy 
erős mechanikai igénybevételnek. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, a gyerekek esetleg játékszernek tekinthetik, ami veszélyes. 
• Soha ne csatlakoztassa a terméket a hálózati dugaszolóaljzatba, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte.  Az ilyenkor keletkező páralecsapódás adott 
esetben tönkre is teheti a készüléket, sőt áramütést is okozhat. Hagyja, hogy a készülék felmelegedjen a helyiség hőmérsékletére, és várjon, amíg a 
kondenzvíz elpárolog.  Ez több óráig is eltarthat! 
• A termék ipari célokra nem alkalmas.  
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtéskövetkeztében is megsérülhet. 
• Ha feltételezhető, hogy a készülék további működése nem veszélytelen, üzemen kívül kell helyezni, és biztosítani  véletlen bekapcsolás ellen.  Akkor 
feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:                 
- az éjszakai lámpa látható károsodást mutat  (pl. törött ház) 
- hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, 
- nem megfelelő körülmények között szállították.  
-   nem működik.  
Üzembe helyezés 
• Dugja be az éjszakai lámpát egy fali hálózati dugaszolóaljzatba (230 V~/ 50Hz). Ne használjon hosszabbító kábelt.   

Az éjszakai lámpa előtt vagy mellett ne legyenek tárgyak vagy bútorok.  A fényvisszaverődés megzavarhatja a fényérzékelőt, ezáltal az érzékelő 
többször ki- és bekapcsolhatja az éjszakai lámpát.  
• A lámpába beépített alkony-érzékelő automatikusan bekapcsolja az éjszakai fényt, ha a helyiség megvilágítása egy meghatározott érték alá megy  

(pl. este). Ha ismét kivilágosodik, az éjszakai fény kikapcsolódik.  
• A beépített LED-ek színének váltakozása leállítható, majd ismét folytatható, ha a előlapon lévő gombot röviden megnyomja.  

Ha az éjszakai lámpát a hálózati feszültségről leválasztja, a tárolt fényszín megszűnik.  A színváltás újból beindul, ha az éjszakai lámpát ismét 
bedugja egy hálózati dugaszoló aljzatba.  
 
Karbantartás és tisztítás 

• A termékben nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek, tehát ne szedje szét. 
• Tisztítás előtt húzza ki az éjszakai lámpát a dugaszoló aljzatból.  Ezután tisztítsa meg a lámpát egy száraz, puha és tiszta törlővel. 
A port könnyen eltávolíthatja egy tiszta, puha ecsettel.  
Ne használjon erős tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a készülék műanyag házát (elszíneződés).  
Selejtezés 
Az elhasznált terméket élettartama végén az érvényes törvényi előírások  
szerint kell selejtezni.  
Műszaki adatok 
Üzemelési feszültség: 230V~/50Hz 
Teljesítmény felvétel kb. 0,5 W 
fényforrás........................3 színes LED (nem cserélhető) 
 


