
Vážení zákazníci!

Vaše nové reflexné traky s LED reflektujú  
a dodatočne aj svietia v tme – ideálne pre 
 dospelých na behanie a pre deti na cestu do 
školy. LED sa môžu zapnúť ako blikajúce alebo 
trvalé svetlo. Spolu s reflexnými plochami sa 
postarajú o dobrú viditeľnosť pri stmievaní  
a tme. 

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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Ochranný odev pre zvýšenú viditeľnosť za tmy

Ochranný odev spĺňa základné požiadavky pre ochranu zdravia a bezpečnosť Nariadenia 2016/425, 
 príloha II (kat. 2). Ochranný odev spĺňa požiadavky normy EN ISO 13688:2013 (DIN EN ISO 13688:2013-12) – 
ochranný odev, všeobecné požiadavky.

Pokyny pre používanie
Traky sú vybavené reflexným povrchovým 
 materiálom na zvýšenie viditeľnosti nositeľa  
pre iných účastníkov cestnej premávky za tmy,  
a tým spojené zníženie rizika nehôd. Dodatočne  
sú  traky vybavené LED, ktoré možno zapnúť ako 
blikajúce alebo trvalé svetlo. 

VAROVANIE! Lepšia viditeľnosť nemôže kom-
pletne zabrániť nehodám. V cestnej premávke  
sa preto vždy správajte obozretne. 

VAROVANIE! Traky nechránia pred mechanickým 
pôsobením, chemikáliami, plameňmi, žiarením 
alebo inými nebezpečenstvami. 

VAROVANIE! Zvýšená viditeľnosť sa vzťahuje  
na čistý, nepoškodený a nezakrytý odev.  
Ochrana sa môže znížiť znečistením odevu, 
 vlhkosťou a bežným opotrebením. Nosením 
 ruksaku, batohu a pod. už nie je zabezpečená 
360° viditeľnosť a ochranný účinok je znížený. 

Pred každým použitím skontrolujte výrobok  
na vi diteľné poškodenia a znečistenia, ktoré by 
mohli redukovať viditeľnosť. Poškodený alebo 
znečistený výstražný odev nedokáže riadne plniť 
svoj účel, ochranný účinok sa ani nedá znovu 
 obnoviť! Aj starnutím, opotrebením, nesprávnym 
skladovaním a pod. môže reflexný účinok zoslab-
núť. Preto odporúčame maximálnu dobu používa-
nia 5 rokov od dátumu výroby. 

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že 
 tento výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh 
 základné požiadavky a ostatné príslušné usta-
novenia Nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady EÚ 2016/425 (OOP), ako aj Smernice 
2001/95/ES (o všeobecnej bezpečnosti výrobkov).  
Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na 
 internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. 
 Zadajte tam číslo výrobku 394770. 

Technické údaje

Model:   394 770

Batérie:   2x LR03 (AAA)/1,5 V

Druh krytia:  IPX4  
    (ochrana proti striekajúcej vode)

Zdroj svetla: LED modré 0,5 W  
    (pevne zabudované) 

Prevádzkový  
čas:     cca 100 hodín  

(s 1 súpravou batérií)

Teplota prostredia: –10 až +40 °C

Materiál trakov:  polyester 

Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto 
symbolom, sa nesmú likvidovať spolu 
s domovým odpadom! Máte zákonnú 
povinnosť likvidovať staré prístroje  
ako aj batérie a akumulátory oddele-
ne od domového odpadu. Informácie 

o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prí-
stroje/batérie bezplatne, vám poskytne obecná 
alebo mestská správa.



Bezpečnostné upozornenia 

Účel použitia
 Reflexné traky s LED sú navrhnuté na rekreačné 
použitie podľa EN 13356:2001.  
Nedajú sa použiť ako výstražná vesta s vysokou 
 viditeľnosťou v motorovom vozidle, tak ako je 
podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke na pozemných komunikáciách sú-
časťou predpísanej výbavy. 

Výrobok je vhodný len na použitie ako signálne 
svetlo. Nie je vhodný na použitie ako izbové 
osvetlenie v domácnosti. 

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie 
je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Výrobok nie je detská hračka. Dozerajte na 

správne nasadenie trakov. 

• Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. 
 Nebezpečenstvo uškrtenia.

• Deti nosiace traky nenechajte liezť, pretože 
 hrozí nebezpečenstvo, že zostanú za traky 
 visieť. 

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. 
Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín 
dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu 
a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie 
a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu 
detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k pre-
hltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela 
iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku 
 pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami
• Tento výrobok nie je prípustným cyklistickým 

osvetlením a nesmie sa používať – ani ako 
 náhrada – ako osvetlenie v cestnej premávke.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. 
 Neodborné zmeny alebo opravy môžu vážne 
ohroziť používateľa. 

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu 
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté 
miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite 
vyhľadajte lekára.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať 
do ohňa alebo skratovať. 

POZOR – Vecné škody
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu 

(+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný 
typ batérií (pozri „Technické údaje“).

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte 
staré a nové batérie, rôzne typy a značky baté-
rií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom.  
Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo 
pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto 
 zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri 
 vytečení batérií. 

• LED diódy sa nedajú vymieňať. Ak LED dosiahli 
koniec svojej životnosti, musíte nahradiť celé 
traky. 

• Elektrické vybavenie výrobku je chránené proti 
striekajúcej vode (napr. dážď.). Neponárajte ho 
ale do vody alebo iných tekutín, výrobok sa tým 
poškodí. Výrobok sa nesmie prať! 

• Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne ostré 
čistiace prostriedky, alkohol, riediace prostried-
ky atď. 

• Výrobok nevystavujte silnému chladu alebo 
 horúčavám, priamemu slnečnému žiareniu, 
 mechanickým vibráciám alebo úderom.



Používanie

Pokyny pre používanie
• Na docielenie optimálneho účinku noste 

 reflexné traky vždy zapnuté. 

• Starnutím, opotrebením, nesprávnym čistením, 
nesprávnym skladovaním a pod. môže reflexný 
účinok trakov postupne zoslabnúť. Pred každým 
použitím preto skontrolujte traky na viditeľné 
poškodenia a znečistenia, ktoré by mohli redu-
kovať viditeľnosť. Porovnajte ich príp. s nejakou 
novou reflexnou vestou. Pri výrazných rozdie-
loch reflexné traky už dostatočne nespĺňajú 
svoj účel. 

Vloženie/výmena batérií
1. Priehradku  
na  batérie vyberte  
z vrecka na zadnej 
strane trakov. 

Pozor – neodtrhnite 
 kábel!  

tesniaci krúžok

2. Kryt priehradky  
na  ba térie vyklopte  
a vložte batérie podľa 
 zobrazenia. 

Dbajte na správnu 
 polaritu (+/–).

  M Priehradka na batérie má okolo krytu tes-
niaci krúžok. Dbajte na to, aby sa nestratil,  
a aby pri zatvorení krytu správne sedel. 

3.  Priehradku na batérie zatvorte a vložte ju 
podľa horného zobrazenia správne nasme-
rovanú späť do vrecka.  
Integrovaný spínač zap./vyp. musí ležať pod 
symbolom svetla  na vrecku. 

Vrecko zatvorte, aby doň nenapršalo. 

Zapnutie/vypnutie
Na zapnutie/vypnutie LED stlačte symbol   
na batériovom vrecku. 

… 1x  = trvalé svetlo

… 2x = blikajúce svetlo

... 3x = vypnuté

Nasadenie trakov
  M Reflexné traky si nasaďte podľa vyobrazenia 
a uzavrite nastaviteľný bedrový pás. 

  M Následne nastavte nastavením pása traky  
na vašu veľkosť. Reflexné traky by mali 
 sedieť tesne na tele tak, aby nesťahovali  
ani neobmedzovali pohyb. 

nastaviteľná dĺžka brušného pása: 70–100 cm 
nastaviteľná dĺžka ramenného popruhu: 40–70 cm 

Ošetrovanie a uschovanie
Ak sú reflexné traky znečistené, pred ďalším 
 použítím ich vyčistite. 

• Rexlexné traky pravideľne čistite mäkkou, 
 vlhkou handričkou. 

• Rešpektujte aj pokyny na ošetrovanie na našitej 
etikete.

• Reflexné traky skladujte na čistom, chladnom  
a suchom mieste. Chráňte ich pred priamym 
 slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.  
Udržujte ich v bezpečnej vzdialenosti od 
 chemikálií a olejov. 

nastavenie popruhov


