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List of Pictograms Used
Please read the instructions for use!
Volt (AC)
Hertz (frequency)
Observe the warnings and safety notices!
Electric shock warning! Danger to life!
Watt (effective power)
Severe or fatal injuries may occur.
Protection class II
For your safety
Dispose of the packaging and device in an
environmentally friendly manner!
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LED Desk Lamp
	Introduction
Congratulations on
the purchase of your
new device. You have
selected a high quality product.
Please be sure to read the complete operating instructions carefully. These instructions are part of
the product and contain important
information on setup and handling.
Always follow all safety instructions. Before using this product for
the first time verify the correct voltage and that all parts are properly
installed. If you have any questions
or are unsure about operating the
product, please contact the dealer
or service centre. Please keep
these instructions in a safe place
and pass them on to third parties
as applicable.

	Proper use
This light is only suitable for indoor
use in dry and enclosed spaces.

This product is intended for private
household use only.
Only use the lamp with the plug
transformer delivered with it
(model XY-1201500-B).

Scope of delivery
Check immediately after unpacking that the parts are complete
and that the product is in proper
condition.
1 T able lamp, model
8000.006.061 or
8000.010.061
1 Plug transformer (XY-1201500-B)
incl. mains cable
2Q
 i receiver (1x universal and
1x iPhone)
1 Instructions for use

	Description
of parts
1 Lamp head
2 Lamp arm
3 	ON / OFF switch (touch

button)
GB/IE/NI/CY
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4 	Light colour selection button
5
6
7
8
9

(touch button)
	Dimmer selection button
(touch button)
	Qi charging pad
Lamp base
	Mains plug connection socket
	Plug transformer with mains
plug

Plug
transformer:
Model:
Input voltage:
Output voltage:
Output current:
Protection class:

	Safety

Technical Data
Model no.:	8000.006.061 or
8000.010.061
Lamp:
Voltage:	220–240 V~
(with the delivered
plug transformer
XY-1201500-B)
Illuminant:	45 SMD-LED (LED
not replaceable)
Power: 	max. 9 W
1000 mA
USB port:
Total height:	approx. 77 cm
with arm stretched
out
Protection
II /
class:
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XY-1201500-B
220–240 V∼
12 V
1.5 A
II /

Safety
instructions
Damage due to failure to comply
with these operating instructions
will invalidate the warranty! We
assume no liability for consequential damages! We assume no
liability for material damage or
personal injury due to improper
handling or failure to comply
with the safety instructions!
	
DANGER TO
LIFE AND RISK
OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!
Never leave children unsupervised with the packaging

material. The packaging
material represents a danger
of suffocation. Children frequently underestimate the
dangers. Please keep the
product out of reach of children at all times. This product
is not a toy.
	This device may be used by
children age 8 years and up,
as well as by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacities, or lacking
experience and / or knowledge, provided they are supervised or instructed in the
safe use of the device and
understand the associated
risks. Do not allow children to
play with the device. Cleaning
and user maintenance should
not be performed by children
without supervision.

 void the risk of
A
fatal injury from
electric shock
	Check the lamp for possible
damage before every use.
Never use the light if it shows
any signs of damage.
CAUTION! A damaged
light can lead to death by
electric shock.
In the event of damage, repairs or other problems with
the light, please contact the
service centre or an electrician.
	To avoid hazards, if the external flexible lead on this
lamp is damaged it must be
replaced by the manufacturer,
their service representatives
or an equivalent professional!
	Before use, ensure that the
available mains voltage is
the same as the voltage required for operating the lamp
(220–240 V∼ 50 / 60 Hz).
	Ensure that the light does not
come into contact with water
or other liquids under any circumstances. Always unplug
the light from the plug transGB/IE/NI/CY
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former prior to assembly,
disassembly, cleaning or if
the light will not be used for
extended periods.
	Never open any of the
components of the electrical
equipment or insert any objects into these components.
This will pose a risk of fatal
injury from electric shock.
	The illuminant is not replaceable.
	This light is not suitable for
dimmer or electronic switches.
	Only use the lamp with the
plug transformer delivered with
it (model XY-1201500-B).
H
 ow to prevent
fire and injury
	Do not look directly in to the
light source (lamp, LED, etc.).
	To prevent burns, ensure that
the light is switched off and
has cooled down before touching it. Lamps become very hot.
	Do not cover the light or the
mains plug with objects. Excessive heat can result in a fire.
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	Do not operate the lamp
unattended.
Safe
working
	Install the light so that it is
protected from moisture and
dirt.
	Always be attentive! Always
pay attention to what you
are doing and use common
sense.

	Start-up
	Remove all of the protective
foil from the LED table lamp.

Installing the light
	Place the LED table lamp on
a flat surface with its back
side facing you.
	Insert the mains adapter
plug 9 into the connection
socket 8 on the side of the
light.

	Plug the mains plug 9 into
a properly installed socket.
Your lamp is now ready for use.

Adjusting the lamp
Note: Only change the alignment
of the lamp when it is switched off.
You can adjust the LED table lamp
to the lighting conditions you require. To do so, use the 3 joints:
1.	Swivel joint with lamp base
7 : the lamp arm 2 can be
turned approx. 35° in both
directions from the midpoint.
2. 	Lower tilt joint: with this you
can move the lamp arm 2
forwards or backwards.
3.	Upper tilt joint: with this you
can move the lamp head 1
upwards or downwards.

	Switching the
lamp on / off
	Switch the lamp on or off
using the ON / OFF switch 3
on the lamp base 7 .
	All you need to do here is
press it with your finger
(touch button).

	Selecting the
light colour
You can set the colour of the light
in 3 stages from warm-white
3000 K to cold-white 6500 K.
	Touch the light colour selection button 4 for this. When
you switch the lamp on, it will
automatically be set to the
last light colour to have been
used.

Dimming
The light has 6 dimmer settings.
To dim the light, simply touch the
Dim 5 button on the base 7 .

GB/IE/NI/CY
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	Select the small sun at the
left end of the bar with your
finger to select low / dimmed
light.
	For high / bright light, touch
the large sun at the right end
of the bar. The 6 suns in different sizes depict the different brightness levels.

	Inductive charging
function
You have the ability to charge
your mobile phone or another
mobile device wirelessly using
the lamp. If your device does not
have a Qi module, connect the
Qi receiver to your device and
place it on the charging pad to
start the charging process.
If your device already has a Qi
module, place your device on the
Qi charging pad 6 to start the
charging process.

12
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	Maintenance
and Cleaning
	WARNING! RISK OF
ELECTRIC SHOCK! First
unplug the mains plug 9
from the socket.
	CAUTION! RISK OF
BURNS! Allow the lamp to
cool down completely.
	WARNING! RISK OF
ELECTRIC SHOCK! In the
interest of electrical safety,
never clean the light with
water or other liquids, or
immerse it in water.
	Do not use solvents, benzene
or similar substances. They
could damage the light.
	Only use a dry, lint-free cloth
for cleaning.

	Disposal
T he package and
packaging materials
consist entirely of
environmentally friendly materials.
They can be disposed of at your
local recycling facility.

The symbol of the
wheelie bin with the
line through it means
that, in the European Union, the
product has to be disposed of in
a separate refuse collection. This
applies to the product and to all
components bearing this symbol.
Do not dispose of products bearing this symbol in your normal
household waste, instead they
must be taken for recycling to a
collection site for electrical and
electronic appliances. Recycling
helps to reduce the consumption
of raw materials and protects the
environment.

	Information /
Warranty
Warranty
You have a 36 month warranty
on this product, valid from the date
of purchase. The appliance has
been carefully produced under
strict quality control. Within the
warranty period we shall rectify
all material and manufacturing

defects free of charge. In the event
of a defect arising during the
warranty period, please send the
appliance to the listed Service
Centre address, making reference
to the following article number:
8000.006.061 /
8000.010.061.
Wear parts and damage caused
by improper handling, non-observance of the operating instructions
or unauthorised interference are
not covered by the warranty. The
performance of services under the
warranty does not extend or
renew the warranty period.

	Manufacturer /
Service
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
GERMANY
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
Email:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de
GB/IE/NI/CY
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Please have your receipt and the
item number (IAN 290636) ready
as your proof of purchase when
enquiring about your product.

	Declaration of
conformity
This product complies with the
requirements of the valid
European and National
Directives (Directive 2014/53/
EU, Directive 2009/125/EC,
Directive 2011/65/EU).
Conformity has been proved. A
corresponding declaration and
documents have been deposited
with the manufacturer.
We hereby declare that radio
equipment types
8000.006.061 and
8000.010.061 comply with
Directive 2014/53/EU.
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Transmitting power: max. 5 watts
Frequency range: 110-205 kHz
The full text of the EU
Declaration of Conformity is
available at the following
Internet address:
www.action-leuchten.de/
service/
konformitätserklärungen/

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων
εικονογραμμάτων...................................................... Σελίδα 16
Eισαγωγή........................................................................... Σελίδα 17
Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές............................... Σελίδα
Περιεχόμενα παράδοσης..................................................... Σελίδα
Περιγραφή τμημάτων............................................................ Σελίδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά........................................................ Σελίδα

17
17
18
18

Ασφάλεια........................................................................... Σελίδα 18
Υποδείξεις ασφαλείας.......................................................... Σελίδα 18

Θέση σε λειτουργία................................................... Σελίδα 21
Τοποθέτηση φωτιστικού........................................................ Σελίδα
Ευθυγράμμιση του φωτιστικού............................................. Σελίδα
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικού..................... Σελίδα
Επιλογή χρώματος φωτός.................................................... Σελίδα
Αυξομείωση έντασης............................................................ Σελίδα
Επαγωγική λειτουργία φόρτισης.......................................... Σελίδα

21
21
22
22
22
23

Συντήρηση και καθαρισμός.............................. Σελίδα 23
Απόρριψη......................................................................... Σελίδα 23
Πληροφορίες / εγγύηση........................................ Σελίδα 24
Εγγύηση................................................................................. Σελίδα 24
Κατασκευαστής / Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών............... Σελίδα 24
Δήλωση συμμόρφωσης........................................................ Σελίδα 25

GR/CY

15

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
Volt (εναλλασσόμενη τάση)
Hertz (συχνότητα δικτύου)
Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και
τις υποδείξεις ασφάλειας!
Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος
θάνατος!
Watt (ενεργή ισχύς)
Σοβαροί ως θανάσιμοι τραυματισμοί πιθανοί.
Κλάση προστασίας II
Σωστός τρόπος συμπεριφοράς
Αποσύρετε τη συσκευασία και τη συσκευή με
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!

b
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Φωτιστικό γραφείου
LED
Q

Eισαγωγή

	Σας συγχαίρουμε για
την αγορά της νέας σας
συσκευής. Επιλέξατε
ένα προϊόν άριστης ποιότητας.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες
χρήσης. Οι παρούσες οδηγίες
ανήκουν στο παρόν προϊόν και
περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία
και το χειρισμό. Λάβετε υπόψη σας
όλες τις υποδείξεις ασφάλειας.
Πριν από τη θέση σε λειτουργία
ελέγξτε αν υπάρχει σωστή τάση
και αν έχουν συναρμολογηθεί
σωστά όλα τα εξαρτήματα. Σε
περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή
δεν είστε σίγουροι για το χειρισμό
της συσκευής απευθυνθείτε στο
κατάστημα που αγοράσατε το
προϊόν ή επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή
χώρο και παραδώστε τις μαζί σε
περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτο.

	Χρήση σύμφωνα με
τις προδιαγραφές
Το παρόν φωτιστικό είναι κατάλληλο για χρήση αποκλειστικά
σε εσωτερικούς, στεγνούς και
κλειστούς χώρους. Η παρούσα
συσκευή προορίζεται μόνο για
ιδιωτική οικιακή χρήση.
Χρησιμοποιήστε τον λαμπτήρα
μόνο με τον συνοδευτικό μετασχηματιστή πρίζας (μοντέλο
XY-1201500-B).

	Περιεχόμενα
παράδοσης
Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ελέγξτε αν περιέχονται
όλα τα εξαρτήματα καθώς και
την κατάσταση της συσκευής.
1 Ε πιτραπέζιο φωτιστικό,
μοντέλο 8000.006.061 ή
8000.010.061
1Μ
 ετασχηματιστής πρίζας
(XY-1201500-B) περιλ.
παροχή ρεύματος
2Δ
 έκτης QI (1x γενικής χρήσης
και 1x IPhone)
1 Οδηγίες χρήσης
GR/CY
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	Περιγραφή
τμημάτων
1 Κεφαλή φωτισμού
2 Βραχίονας φωτιστικού
3 	Πλήκτρο ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ

(πλήκτρο επαφής)
4 	Πλήκτρο επιλογής χρώμα

φωτός (πλήκτρο επαφής)
5 Πλήκτρο επιλογής αυξομείω-

σης έντασης (πλήκτρο επαφής)
6 	Επιφάνεια φόρτισης QI
7 Πόδι φωτιστικού
8 	Βύσμα σύνδεσης

μετασχηματιστή
9 	Μετασχηματιστής πρίζας με

ρευματολήπτη

	Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Αρ. μοντέλου:	8000.006.061
ή
8000.010.061
Φωτιστικό:
Τάση:	220–240 V~
(με τον συνοδευτικό μετασχηματιστή
18
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πρίζας
XY-1201500-B)
Φωτιστικό μέσο:	45 SMD-LED
(τα LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν)
Ισχύς: 	μέγ. 9 W
Θύρα USB:
1000 mA
Συνολικό ύψος:	περ. 77 εκ με
εκτεταμένο
βραχίονα
Κλάση
προστασίας:
II /
Μετασχηματιστής πρίζας
Μοντέλο:
XY-1201500-B
Τάση εισόδου: 220–240 V∼
Τάση εξόδου: 12 V
Ένταση εξόδου: 1,5 A
Κλάση
προστασίας:
II /

	Ασφάλεια
Υποδείξεις
ασφαλείας
Σε περίπτωση φθορών εξαιτίας
μη τήρησης των οδηγιών χρήσης
του παρόντος εγχειριδίου αίρεται
η αξίωση απόδοσης εγγύησης!

Σε ότι αφορά σε ζημιές που θα
ακολουθήσουν δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη! Η εταιρεία δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε
περίπτωση υλικών φθορών και
τραυματισμών ατόμων εξαιτίας
μη ορθού χειρισμού ή μη τήρησης των υποδείξεων ασφάλειας!


	
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ! Μην αφήνετε
ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη
με το υλικό συσκευασίας.
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας
από το υλικό συσκευασίας.
Τα παιδιά υποτιμούν συχνά
τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το
προϊόν. Το προϊόν δεν είναι
παιχνίδι.
	Αυτή η συσκευή μπορεί χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και άνω καθώς και
από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή

πνευματικές ικανότητες ή
έλλειψη σε εμπειρία και γνώση,
αν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που
προκύπτουν από αυτό. Μην
επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται ο καθαρισμός και η
συντήρηση χρήστη από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 ποφυγή κινδύΑ
νου για τη ζωή από
ηλεκτροπληξία
	Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το φωτιστικό για τυχόν
βλάβες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φωτιστικό αν διαπιστώσετε οποιεσδήποτε βλάβες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα φθαρμένο
φωτιστικό αποτελεί κίνδυνο για
τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες ή προβλήματα ή
σε περίπτωση που απαιτούνται επιδιορθώσεις στο φωτιστικό σας απευθυνθείτε στο

GR/CY
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Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε ειδικό ηλεκτρολόγο.
	Προς αποφυγή κινδύνων, τυχόν κατεστραμμένο εξωτερικό
εύκαμπτο καλώδιο του φωτιστικού πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον
κατασκευαστή, από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή από
κάποιον ανάλογα εξειδικευμένο τεχνικό!
	Βεβαιωθείτε πριν από την
χρήση για το αν η υπάρχουσα
τάση δικτύου συμφωνεί με
την απαραίτητη τάση λειτουργίας του φωτιστικού (220–
240 V ∼, 50 / 60 Hz).
	Αποφύγετε την επαφή του
φωτιστικού με νερό ή άλλα
υγρά. Βγάζετε πάντα πριν την
εγκατάσταση, την απεγκατάσταση, τον καθαρισμό ή όταν
δεν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα τον μετασχηματιστή
πρίζας από την πρίζα.
	Μην ανοίξετε ποτέ κανένα
από τα ηλεκτρικά μέρη λειτουργίας και μην τοποθετείτε
οποιαδήποτε αντικείμενα
20
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μέσα σ‘ αυτά. Επεμβάσεις
τέτοιου είδους επιφέρουν
θανάσιμο κίνδυνο από ηλεκτροπληξία.
	Το φωτιστικό μέσο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
Αυτό το φωτιστικό δεν είναι
κατάλληλο για ρεοστατικούς
και ηλεκτρονικούς διακόπτες.
	Χρησιμοποιήστε το φωτιστικό
μόνο με τον συνοδευτικό μετασχηματιστή πρίζας (μοντέλο
XY-1201500-B).
Αποφεύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς
και τραυματισμού
	Μην κοιτάζετε απευθείας στη
φωτιστική πηγή (φωτιστικό
μέσο LED, κτλ).
	Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό
είναι απενεργοποιημένο και
έχει κρυώσει προτού το
αγγίξετε, για να αποφύγετε
εγκαύματα. Το φωτιστικό μέσο
παράγει υψηλή θερμότητα.
	Μην καλύπτετε το φωτιστικό
ή τον μετασχηματιστή με αντικείμενα. Η υπερβολική

παραγωγή θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
	Μη θέτετε το φωτιστικό σε
λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
Σωστός τρόπος
συμπεριφοράς
	Τοποθετήστε το φωτιστικό με
τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία
και τη ρύπανση.
	Να είστε πάντοτε προσεκτικοί!
Προσέχετε πάντα τι κάνετε
και να εργάζεστε πάντα με
σύνεση.

	Θέση σε λειτουργία
	Απομακρύνετε όλες τις προστατευτικές διαφάνειες τυο
επιτραπέζιου φωτιστικού LED.

	Τοποθέτηση
φωτιστικού
	Τοποθετήστε το επιτραπέζιο
φωτιστικό LED με την πίσω

πλευρά του σε μια επίπεδη
επιφάνεια.
	Εισάγετε τον ρευματολήπτη
του μετασχηματιστή 9 στο
βύσμα σύνδεσης 8 στο
πλάι του φωτιστικού.
	Τοποθετήστε το ρευματολήπτη 9 σε μια εγκατεστημένη
σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρίζα.
Το φωτιστικό σας είναι τώρα
έτοιμο για λειτουργία.

	Ευθυγράμμιση του
φωτιστικού
Υπόδειξη: Αλλάξτε την κατεύθυνση του φωτιστικού μόνο όταν
αυτό είναι απενεργοποιημένο.
Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε το
επιτραπέζιο φωτιστικό LED στις
δικές σας απαιτούμενες φωτιστικές συνήθειες. Χρησιμοποιείτε
για αυτό τις 3 αρθρώσεις:
1.	Περιστρεφόμενη άρθρωση με
πόδι φωτιστικού 7 : Ο βραχίονας του φωτιστικού 2
μπορεί να στραφεί από την
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μέση θέση κατά περ. 35 ° και
προς τις δύο κατευθύνσεις.
2. 	Κάτω άρθρωση κλίσης: Με
αυτήν μπορείτε να μετακινήσετε
τον βραχίονα του φωτιστικού
2 προς τα εμπρός και πίσω.
3. 	Πάνω άρθρωση κλίσης: Με
αυτό μπορείτε να μετακινήσετε
την κεφαλή φωτισμού 1
προς τα πάνω και κάτω.

	Ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση
φωτιστικού
	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωτιστικό μέσω του
πλήκτρου ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ
3 στο πόδι φωτιστικού 7 .
	Για αυτό αρκεί ένα άγγιγμα με
το δάχτυλο (πλήκτρο αφής).

	Επιλογή χρώματος
φωτός
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα
φωτός από θερμό λευκό 3000 K
σε 3 επίπεδα ως στο ψυχρό
λευκό 6500 K.
22
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	Αγγίξτε για αυτό το πλήκτρο
επιλογής χρώματος φωτός
4 . Το τελευταίο επιλεγμένο
χρώμα φωτός επιλέγεται αυτόματα κατά την επανενεργοποιήση.

	Αυξομείωση
έντασης
Μπορείτε να αυξομειώσετε την
ένταση του φωτιστικού σε 6 επίπεδα. Αγγίξτε για αυτό το πλήκτρο
επιλογής αυξομείωσης έντασης
5 στο πόδι φωτιστικού 7 .
	Αγγίξτε με το δάχτυλο τον μικρό ήλιο στο αριστερό άκρο
της μπάρας για να επιλέξετε
ένα μαλακό / μειωμένης έντασης φως.
	Αν επιθυμείτε ένα ισχυρό /
φωτεινό φως τότε αγγίξτε τον
μεγάλο ήλιο στο δεξιό άκρο
της μπάρας. Οι 6 διαφορετικού μεγέθους ήλιοι αποτελούν
έκαστος ένα διαφορετικό
επίπεδο φωτεινότητας.

	Επαγωγική
λειτουργία φόρτισης
Έχετε τη δυνατότητα να φορτίζετε
το κινητό σας ή άλλες φορητές
συσκευές ασύρματα μέσω του
φωτιστικού. Αν η συσκευή σας
δεν διαθέτει μια μονάδα QI, συνδέστε τον δέκτη QI στη συσκευή
σας και τοποθετήστε την στην
επιφάνεια φόρτισης για να ξεκινήσετε την διαδικασία φόρτισης.
Αν η συσκευή σας διαθέτει ήδη
μια μονάδα QI τοποθετήστε την
στην επιφάνεια φόρτισης QI 6
για να ξεκινήσετε την διαδικασία
φόρτισης.

	Συντήρηση και
καθαρισμός
	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!
Τραβήξτε τον ρευματολήπτη
9 πρώτα από την πρίζα.
	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Αφήστε το
φωτιστικό πρώτα να κρυώσει
εντελώς.

	ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Για
λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας
απαγορεύεται αυστηρά ο καθαρισμός του φωτιστικού με
νερό ή άλλα υγρά όπως και
η βύθιση του σε νερό.
	Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες,
βενζίνη κ.α. Το φωτιστικό
μπορεί με αυτά να πάθει
ζημιά.
	Χρησιμοποιήστε για τν καθαρισμό μόνο ένα στεγνό πανί
που δεν αφήνει χνούδια.

	Απόρριψη
 συσκευασία και το
Η
υλικό συσκευασίας
αποτελούνται αποκλειστικά από υλικά φιλικά προς το
περιβάλλον. Μπορείτε να τα διαθέσετε στους κάδους ανακύκλωσης της περιοχής σας.
Το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει
GR/CY
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να διατίθεται σε ξεχωριστά σημεία
συλλογής απορριμμάτων. Το
ανωτέρω ισχύει για το προϊόν και
για όλα τα εξαρτήματα με το σύμβολο αυτό. Τα προϊόντα με το
σύμβολο αυτό δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά
πρέπει να παραδίδονται σε υπηρεσία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Η ανακύκλωση βοηθά
στη μείωση της κατανάλωσης
πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

	Πληροφορίες/
εγγύηση
Εγγύηση
Από τη στιγμή αγοράς της παρούσας συσκευής παρέχεται
εγγύηση 36 μηνών. Η συσκευή
κατασκευάστηκε προσεκτικά και
έχει υποβληθεί σε αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους. Εντός του
χρόνου εγγύησης επιδιορθώνουμε
δωρεάν όλα τα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Αν παρόλα
αυτά διαπιστώσετε ελαττώματα
24
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εντός του χρόνου εγγύησης,
παρακαλούμε στείλτε τη συσκευή
στην αναφερόμενη διεύθυνση του
Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών
παραθέτοντας τον ακόλουθο
αριθμό προϊόντος:
8000.006.061 / 8000.010.061.
Από την εγγύηση αποκλείονται
οι φθορές που προκύπτουν από
ακατάλληλο χειρισμό, μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης ή από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων
ατόμων, καθώς και τα εξαρτήματα
φθοράς. Σε περίπτωση απόδοσης
εγγύησης ο χρόνος εγγύησης ούτε
παρατείνεται μήτε ανανεώνεται.

	Κατασκευαστής/
Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Τηλ.: +49 (0) 2903 / 449 555
Φαξ: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 290636
Παρακαλούμε να έχετε πρόχειρα
πάντα την απόδειξη αγοράς και
τον κωδικό προϊόντος (IAN
290636) για την περίπτωση
υποβολής τυχόν ερωτημάτων, ως
αποδεικτικό της αγοράς σας.

Ισχύς εκποµπής: µέγ. 5 W
Πεδίο συχνοτήτων: 110-205
KHz
Το πλήρες κείµενο της
∆ήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ
είναι διαθέσιµο στην κατωτέρω
διαδικτυακή διεύθυνση:
www.action-leuchten.de/service/
konformitätserklärungen/

	Δήλωση
συμμόρφωσης
Αυτό το προϊόν εκπληρώνει τις
απαιτήσεις των ισχυουσών
ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών
(Οδηγία 2014/53/EΕ, Οδηγία
2009/125/EΚ, Οδηγία
2011/65/EΕ).
Η συμμόρφωση αποδείχτηκε.
Σχετική δήλωση και σχετικά
έγγραφα έχουν κατατεθεί στον
κατασκευαστή.
Με την παρούσα δηλώνουµε
ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισµού
8000.006.061 και
8000.010.061 ανταποκρίνεται
στην Οδηγία 2014/53/EΕ.
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Legende der verwendeten Piktogramme
Bedienungsanleitung lesen!
Volt (Wechselspannung)
Hertz (Frequenz)
Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Warnung vor elektrischem Schlag!
Lebensgefahr!
Watt (Wirkleistung)
Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.
Schutzklasse II
So verhalten Sie sich richtig
Entsorgen Sie Verpackung und
Gerät umweltgerecht!

b
a
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LED-Schreibtischleuchte
	Einleitung
Wir beglückwünschen
Sie zum Kauf Ihres
neuen Gerätes. Sie
haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte
lesen Sie diese Bedienungsanleitung
vollständig und sorgfältig durch.
Diese Anleitung gehört zu diesem
Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung. Beachten Sie immer
alle Sicherheitshinweise. Prüfen
Sie vor der Inbetriebnahme, ob die
korrekte Spannung vorhanden ist
und ob alle Teile richtig montiert
sind. Sollten Sie Fragen haben
oder unsicher in Bezug auf die
Handhabung des Gerätes sein,
setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Händler oder der Servicestelle in
Verbindung. Bewahren Sie diese
Anleitung bitte sorgfältig auf und
geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

	Bestimmungsge
mäße Verwendung
Diese Leuchte ist ausschließlich
für den Betrieb im Innenbereich,
in trockenen und geschlossenen
Räumen geeignet. Dieses Gerät
ist nur für den Einsatz in privaten
Haushalten vorgesehen.
Verwenden Sie die Leuchte nur mit
dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-B).

Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach
dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie
den einwandfreien Zustand des
Gerätes.
1 T ischleuchte, Modell
8000.006.061 oder
8000.010.061
1 Steckertransformator
(XY-1201500-B) inkl.
Netzleitung
2Q
 I-Receiver (1x universal und
1x IPhone)
1 Bedienungsanleitung
DE/AT/CH
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Teilbeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leuchtenkopf
Leuchtenarm
	EIN- / AUS-Taste (Touchtaste)
	Wähltaste Lichtfarbe
(Touchtaste)
	Wähltaste Dimmen (Touchtaste)
	QI-Ladefläche
Leuchtenfuß
Anschlussbuchse Netzstecker
	Steckertransformator mit
Netzstecker

Technische Daten
Modellnr.:	8000.006.061
oder 8000.010.061
Leuchte:
Spannung:	220–240 V~ (mit
mitgeliefertem
Steckertransformator XY-1201500-B)
Leuchtmittel:	45 SMD-LED (LED
nicht austauschbar)
Leistung: 	max. 9 W
USB-Port:
1000 mA

30
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Gesamthöhe:	ca. 77 cm bei ausgestrecktem Arm
Schutzklasse: II /
Steckertransformator:
Modell:
XY-1201500-B
Eingangsspannung: 	220–240 V∼
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom:
1,5 A
Schutzklasse: II /

	Sicherheit
Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung
übernommen! Bei Sach- oder
Personenschäden, die durch
unsachgemäße Handhabung
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden,
wird keine Haftung übernommen!

	
LEBENS- UND
UNFALLGEFAHR
FÜR KLEINKINDER UND
KINDER!
Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht
Erstickungsgefahr durch
Verpackungsmaterial. Kinder
unterschätzen häufig die
Gefahren. Halten Sie Kinder
stets vom Produkt fern. Das
Produkt ist kein Spielzeug.
	Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung
und Benutzerwartung dürfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Vermeiden Sie
Lebensgefahr
durch elektrischen
Schlag
	Überprüfen Sie vor jedem
Gebrauch die Leuchte auf
etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche
Beschädigungen feststellen.
VORSICHT!
Eine beschädigte Leuchte
bedeutet Lebensgefahr durch
elektrischen Schlag. Wenden
Sie sich bei Beschädigungen,
Reparaturen oder anderen
Problemen an der Leuchte an
die Servicestelle oder eine
Elektrofachkraft.
	Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte
äußere flexible Leitung dieser
Leuchte ausschließlich vom
Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren
Fachkraft ausgetauscht werden!
	Vergewissern Sie sich vor der
Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der
benötigten Betriebsspannung
DE/AT/CH
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der Leuchte übereinstimmt
(220–240 V∼, 50 / 60 Hz).
	Vermeiden Sie unbedingt die
Berührung der Leuchte mit
Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer den
Steckertransformator vor der
Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die
Leuchte eine Zeit lang nicht
verwenden, aus der Steckdose.
	Öffnen Sie niemals eines der
elektrischen Betriebsmittel
oder stecken irgendwelche
Gegenstände in dieselben.
Derartige Eingriffe bedeuten
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag.
	Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
Diese Leuchte ist nicht geeignet
für Dimmer und elektronische
Schalter.
	Verwenden Sie die Leuchte
nur mit dem mitgelieferten
Steckertransformator (Modell
XY-1201500-B).
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Vermeiden Sie
Brand- und
Verletzungsgefahr
	Nicht direkt in die Lichtquelle
(Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
	Stellen Sie sicher, dass die
Leuchte ausgeschaltet und
abgekühlt ist, bevor Sie diese
berühren, um Verbrennungen
zu vermeiden. Leuchtmittel
entwickeln eine starke Hitze.
	Decken Sie die Leuchte bzw.
den Netzstecker nicht mit
Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung
kann zu Brandentwicklung
führen.
	Lassen Sie die Leuchte im
Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
 o verhalten Sie
S
sich richtig
	Platzieren Sie die Leuchte so,
dass sie vor Feuchtigkeit und
Verschmutzung geschützt ist.
	Seien Sie stets aufmerksam!
Achten Sie immer darauf was

Sie tun und gehen Sie stets
mit Vernunft vor.

	Inbetriebnahme
	Entfernen Sie alle Schutzfolien
der LED-Tischleuchte.

Leuchte aufstellen
	Stellen Sie die LED-Tischleuchte
mit der Rückseite vor sich auf
eine ebene Fläche.
	Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzsteckers 9
in die Anschlussbuchse 8
an der Seite der Leuchte.
	Stecken Sie den Netzstecker
9 in eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose.
Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Leuchte ausrichten

Sie können die LED-Tischleuchte
auf Ihre benötigten Lichtverhältnisse
ausrichten. Benutzen Sie hierzu
die 3 Gelenke:
1.	Drehgelenk mit Leuchtenfuß
7 : Der Leuchtenarm 2 kann
ca. 35 ° von der Mittelposition
in beide Richtungen gedreht
werden.
2. 	Unteres Kippgelenk: Hiermit
können Sie den Leuchtenarm
2 nach vorn und nach hinten
bewegen.
3.	Oberes Kippgelenk: Hiermit
können Sie den Leuchtenkopf
1 nach oben und unten bewegen.

	Leuchte ein- /
ausschalten
	Schalten Sie die Leuchte mittels EIN- / AUS-Taste 3 am
Leuchtenfuß 7 ein bzw. aus.
	Hierzu genügt eine Berührung
mit dem Finger (Touchtaste).

Hinweis: Verändern Sie die
Ausrichtung der Leuchte nur, wenn
diese ausgeschaltet ist.
DE/AT/CH
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Lichtfarbe wählen
Sie können die Lichtfarbe von
warmweiß 3000 K in 3 Stufen
bis zu kaltweiß 6500 K einstellen.
	Berühren Sie hierzu die Wähltaste Lichtfarbe 4 . Die zuletzt angewählte Lichtfarbe
wird beim Wiedereinschalten
automatisch übernommen.

Dimmen
Sie können die Leuchte in 6 Stufen
dimmen. Berühren Sie hierzu die
Wähltaste Dimmen 5 auf dem
Leuchtenfuß 7 .
	Berühren Sie mit dem Finger
die kleine Sonne am linken
Ende des Balkens um ein
schwaches / gedimmtes Licht
auszuwählen.
	Möchten Sie ein starkes /
helles Licht, so berühren Sie
die große Sonne am rechten
Ende des Balkens. Die 6 unterschiedlich großen Sonnen
stellen jeweils unterschiedliche
Helligkeitsstufen dar.
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	Induktive
Ladefunktion
Sie haben die Möglichkeit, Ihr
Handy oder andere mobile Geräte
drahtlos über die Leuchte aufzuladen. Sollte Ihr Gerät nicht über
ein QI-Modul verfügen, schließen
Sie den QI-Receiver an Ihr Gerät
an und legen es auf die Ladefläche,
um den Ladevorgang zu starten.
Verfügt Ihr Gerät bereits über ein
QI-Modul, legen Sie das Gerät
auf die QI-Ladefläche 6 , um den
Ladevorgang zu starten.

	Wartung und
Reinigung
	WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!
Ziehen Sie den Netzstecker
9 zuerst aus der Steckdose.
	VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!
Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.
	WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!
Aus Gründen der elektrischen

Sicherheit darf die Leuchte
niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt
oder gar in Wasser getaucht
werden.
	Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte
würde hierbei Schaden
nehmen.
	Verwenden Sie zur Reinigung
nur ein trockenes, fusselfreies
Tuch.

	Entsorgung
 ie Verpackung und
D
das Verpackungsmaterial bestehen
ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in
den örtlichen Recyclingbehältern
entsorgt werde.
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
auf Rädern bedeutet,
dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten
Müllsammlung zugeführt werden
muss. Dies gilt für das Produkt und

alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht
über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

	Informationen /
Garantie
Garantie
Sie erhalten zum Zeitpunkt des
Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate
Garantie. Das Gerät wurde
sorgfältig produziert und einer
genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit
beheben wir kostenlos alle Materialoder Herstellerfehler. Sollten sich
dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden
Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer:
DE/AT/CH
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8000.006.061 / 8000.010.061.
Von der Garantie ausgeschlossen
sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder
Eingriff durch nicht autorisierte
Personen sowie Verschleißteile.
Durch die Garantieleistung wird
die Garantiezeit weder verlängert
noch erneuert.

Hersteller / Service
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 290636
Bitte halten Sie für alle Anfragen
den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 290636) als
Nachweis für den Kauf bereit.
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	Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die
Anforderungen der geltenden
europäischen und nationalen
Richtlinien (Richtlinie 2014/53/
EU, Richtlinie 2009/125/EG,
Richtlinie 2011/65/EU).
Die Konformität wurde
nachgewiesen. Entsprechende
Erklärung und Unterlagen sind
beim Hersteller hinterlegt.
Hiermit erklären wir, dass der
Funkanlagentyp 8000.006.061
und 8000.010.061 der
Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.
Sendeleistung: max. 5 W
Frequenzbereich: 110-205 KHz
Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter
der folgenden Internetadresse
verfügbar:
www.action-leuchten.de/
service/
konformitätserklärungen/

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
GERMANY

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών
Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.:
8000.006.061 / 8000.010.0610102017-GB / IE / NI / CY
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