
Návod na použitie

LED multifunkčné svietidlo 
sk

Tc
hi
bo

 G
m
bH

 D
-2
22

90
 H
am

bu
rg

· 1
02

76
2F

V0
1X
00

X 
· 2

01
9-
07

 · 
38

4 
55

9

Bezpečnostné 
upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozor-
nenia a výrobok používajte len spôsobom
opísa ným v tomto návode, aby nedopatrením
ne doš lo k poraneniam alebo škodám. 
Uschovajte si tento návod na neskoršie
použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.
Účel použitia
LED multifunkčné svietidlo je určené 
na použitie v suchých interiéroch ako
pomocné svetlo a orientačná pomôcka 
v tme. Je koncipované na súkromné použitie 
a nie je vhodné na komerčné účely.
NEBEZPEČENSTVO pre deti

Zabráňte prístupu detí k obalovému •
materiálu. 
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo 
udusenia!
Za účelom montáže je tento výrobok •
dodávaný s  drobnými dielmi (skrutkami).
Tieto diely môžu byť po prehltnutí životu-
nebezpečné. Zabráňte preto prítomnosti
detí počas montáže výrobku. 
Výrobok nie je detská hračka. Deti nedokážu•
rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže
hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní
s elektrickými výrobkami. Výrobok preto
uchovávajte mimo dosahu detí. 
Prehltnutie batérií môže byť životunebez-•
pečné. Pri prehltnutí batérií môže v prie-
behu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému
poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj
vybité batérie/akumulátory a výrobok preto
uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa
domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu
batérie/akumulátora alebo sa mohla dostať
do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc. 

VAROVANIE pred poranením
Nepozerajte sa dlhší čas priamo do svetla.•
Mohli by ste si tým poškodiť zrak. 

   
 



Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať•
do ohňa alebo skratovať. 
Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte •
kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. 
Postihnuté miesta príp. opláchnite vodou 
a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR –Vecné škody
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 batérie.
Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekom -•
binujte staré a nové batérie, rôzne typy
a značky batérií alebo batérie s rôznou
kapacitou.
Pred vložením vyčistite v prípade potreby•
kontakty batérií a zariadenia. Nebezpečen-
stvo prehriatia!
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu •
polaritu (+/-).
Chráňte výrobok pred extrémnymi teplota -•
mi, priamym slnečným žiarením, prachom 
a vlhkosťou. Zabráňte extrémnym pádom 
a nárazom.
Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú•
vymieňať.
Aby držiak prilepený lepiacimi prúžkami•
tesa® dobre držal na želanom mieste, musí
byť podklad pred nalepením suchý, zbavený
prachu, mastnotny, silikónu a vodného
kameňa.
Podklad musí byť okrem toho pevný, hladký
a mať dostatočnú nosnosť. Nerovné a póro-
vité povrchy nie sú vhodné ako podklad.
Lepiace prúžky tesa® sú určené na jedno -•
razové použitie. Trvalé teploty nad 40 °C
znižujú priľnavosť lepiacich prúžkov tesa®.
Pre teploty pod -15 °C sú lepiace prúžky
tesa® nevhodné.  
Lepiace prúžky tesa® dosiahnu svoju plnú•
lepiacu silu až po cca 24 hodinách. Držiak
nezaťažujte predčasne.
Priložený montážny materiál je vhodný na•
montáž do skríň. 
Držiak upevnite tak, aby sa nič nepoškodilo •
v prípade, že LED multifunkčné svietidlo 
by raz spadlo.



Vloženie/výmena batérií

www.tchibo.sk/navody

Ak by ste držiak opäť odstraňovali, nedá •
sa úplne vylúčiť, že na podklade zostanú
zvyšky lepidla. Tieto sa dajú z vhodných,
hladkých povrchov odstrániť jednoducho
pošúchaním prstom. Rešpektujte: Ak je 
podklad pomaľovaný, môže sa farba uvoľniť
spolu s lepiacimi prúžkami! 
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie,•
agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1.

2.

3.

Dbajte na 
správnu polaritu (+/–). 



naskrutkovanie

Pripevnenie držiaka

Držiak môžete jednoducho upevniť lepiacimi
prúžkami tesa® alebo priloženými skrutkami. 

nalepenie

Pripevnenie LED svietidla

Multifunkčné LED svietidlo
je vybavené snímačom pohybu. 

snímač pohybu



Zapnutie/vypnutie

3 m

110°

OFF

ON AUTO

Vytiahnutie LED svietidla

Snímač pohybu zachytí pohyb až v odstupe 
do 3 metrov v uhle 110° a zapne svietidlo. 

ON   =      LED sú trvalo zapnuté. 
AUTO = LED svietia cca 30 sekúnd a potom

sa automaticky vypnú, ak snímač
pohybu nezaregistruje ďalší pohyb.
Akonáhle snímač pohybu zaregi-
struje znovu pohyb, LED znovu
zasvietia na cca 30 sekúnd. 

OFF = LED sú trvalo vypnuté.

Tip: Ak LED svietidlo vytiahnete z držiaka,
môžete ho použiť ako vreckové svietidlo. 



Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto
symbo lom, 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 obecná alebo mestská správa. 

Batérie a akumulátory nepatria do
domového odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať

staré batérie a akumulátory v zbernom dvore
vašej obecnej alebo mestskej správy alebo 
v špecializovanej predajni, ktorá predáva
batérie.

Technické údaje

Model:                     384 559
Batérie:                   3x LR03(AAA)/1,5 V
Trieda ochrany:      III  
Uhol zachytenia:    cca 110°
Dosah snímača:      cca 3 m
Doba svietenia:       cca 30 sekúnd 
Teplota prostredia: +10 až +40 °C
Made exclusively for:     
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzu-
jeme právo na technické a optické zmeny na
výrobku.

Číslo výrobku: 384 559


