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Alarm do kabelky

Návod na použitiesk



Bezpečnostné 
upozornenia

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami.
Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a vý -
robok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Tento návod si uschovajte pre prípad neskoršej potreby. 

2

Vážení zákazníci!

S vaším novým alarmom do kabelky môžete v prípade
núdze alebo nebezpečenstva rýchlo a jednoducho 
na seba upútať pozornosť. Alarm do kabelky sa dá
diskrétne a jednoducho upevniť a okrem toho dis po -
nuje praktickým LED osvetlením. 

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody

Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj
tento návod.

Účel použitia

Alarm do kabelky je navrhnutý na generovanie •
intenzívnych akustických signálov v krízových 
situáciách a v po dob ných prípadoch. Je určený 
na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné
účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti 

Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte deťom •
v prístupe k výrobku. 

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.•
Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. 
Prehlt nutie batérie môže už v priebehu 2 hodín 
spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až
k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok
preto uschovávajte mimo dosahu detí. 
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Ak priehradka na batériu nezatvára správne, výrobok
viac nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Pri
podozrení na prehlt nutie batérie alebo na iný spôsob
jej prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku
pomoc.

VAROVANIE pred poškodením sluchu

Alarm je veľmi hlasný (cca 100 dB – merané zo vzdia -•
lenosti 10 cm). Pri dlhšom pôsobení alarmu vo vašom
blízkom okolí vám hrozí poškodenie sluchu.

VAROVANIE pred poranením

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

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

Pozor! Pri nesprávnom založení môžu lítiové batérie•
vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní batérie bezpod-
mienečne na správnu polaritu (+/–). 

Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ batérie
(pozri „Technické údaje“).

POZOR – Nebezpečenstvo ľahkých úrazov a vecných
škôd

Výrobok chráňte pred vlhkosťou.•

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

Prístroj neposkytuje komplexnú ochranu 
proti vlámaniu, prepadnutiu alebo krádeži. 
Príp. sa obráťte na poradné zložky polície.

Technické údaje
Model:                           372 252

Batérie:                         1 x CR2032/3 V

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk
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Prehľad (obsah balenia)

kolík alarmu

retiazka

spínač zap./vyp. 
na LED svietidlo

priehradka na batériu
(spodná strana)

Ďalšie súčasti balenia (bez vyobrazenia): 1 batéria
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku

LED osvetlenie

reproduktor

upevňovací krúžok



5

Vloženie batérie / Výmena batérie
• Batéria sa musí vymeniť, ak je alarm o niečo

slabší alebo LED osvetlenie len slabo svieti. 

• Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na •
kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za
istých okolností izolačný účinok. Pri výmene
batérie preto vždy používajte handričku.

1. Vytiahnite
držiak 
na batériu. 

2. Vložte batériu 
podľa obrázka do
držiaka na batériu.
Kladný pól + musí
pritom smerovať
nahor.

3. Znovu zasuňte
držiak na batériu 
až nadoraz.

Spustenie funkcie alarmu
Alarm do kabelky vám ma poskytovať pocit bezpečia. 
Po vytiahnutí kolíka alarmu sa rozoznie extrémne hlasný
alarm. Takto môžete upozorniť ostatných na seba a vašu
krízovú situáciu.

1.      Upevnite si alarm do kabelky upevňovacím krúžkom
na vašu kabelku, pútko na opasok a pod.



Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky
a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom,
sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať

staré prístroje oddelene od domového odpadu. 
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo
mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového
odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať
vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore

vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializo-
vanej predajni, ktorá predáva batérie.

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a vložené batérie boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým
sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.
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2. Na vytrhnutie
kolíka alarmu a
teda na spustenie
alarmu silne
potiahnite za
retiazku.

Pri plnom výkone
batérie sa rozoznie
alarm s hlasitosťou
cca 100 dB (A).

Na deaktivovanie alarmu znovu zasuňte kolík alarmu 
do prístroja.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

372 252

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk


