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Lampa s denným svetlom

sk   Návod na použitie a záruka
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia 
a výrobok používajte len spôsobom opísaným  
v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo  
k poraneniam alebo škodám.  
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odo
vzdať aj tento návod. 

Účel použitia
• Výrobok je určený na používanie v suchých 

 interiéroch.  
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je 
vhodný na komerčné, medicínske alebo terapeu
tické účely. Nie je to zdravotnícka pomôcka! 

NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré 

môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní 
s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto 

 uchovávajte mimo dosahu detí. Je určený len 
na používanie pod dohľadom dospelých. 

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

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom
• Lampa sa nesmie používať v priestoroch  

s nebezpečenstvom výbuchu.

• Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapa
lín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu 
elektrickým prúdom. 

• Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo 
v priestoroch s vysokou vlhkosťou 

 vzduchu. Nedotýkajte sa sieťového adaptéra 
mokrými rukami.

• Prístroj používajte len s priloženým sieťovým 
adaptérom – príp. s rovnakým modelom  
(viď „Technické údaje“) – a prípojným káblom. 

Vážení zákazníci!

Dlhé zimné mesiace a málo denného svetla – to zhoršuje náladu a unavuje oči. Vaša nová lampa  
s denným svetlom simuluje denné svetlo, ale je bez UV žiarenia. Je ideálna na prácu za stolom 
 alebo na povzbudenie medzi pracovnými povinnosťami.

Želáme vám krásny čas s týmto výrobkom. 

Váš tím Tchibo 

 www.tchibo.sk/navody
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• Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej 
podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zho
duje s technickými údajmi výrobku.

• Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky pri po
ruchách počas prevádzky, po použití, pri búrke  
a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy  
za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

• Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa 
 sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo 
vytiahnuť. Prípojný kábel umiestnite tak, aby  
ste sa oň nepotkýnali. 

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. 
Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi 
a ostrými hranami. Neovíjajte ho okolo výrobku. 

• Lampu nepoužívajte v prípade, ak sú na prístroji 
alebo prípojnom kábli viditeľné poškodenia 
 alebo ak prístroj spadol.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. 
 Opravy prístroja zverte iba špecializovanej 
opravovni, alebo sa obráťte na náš zákaznícky 
servis. 

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami
• Pred pripojením sieťového adaptéra k elektric

kej sieti vždy najprv pripojte k lampe prípojný 
kábel a sieťový adaptér. 

• Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, 
vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a ex
trémnymi teplotami.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žiera
vé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 

• Používajte len originálne príslušenstvo.

• Zabudovaný zdroj svetla nie nie je možné 
vymeniť, v opačnom prípade sa výrobok zničí.

Test znášanlivosti

• Nedívajte sa priamo do jasného denného svetla 
dlhšie ako niekoľko sekúnd. Pri používaní lampy 
s denným svetlom dodržiavajte odporúčané 
časy a vzdialenosti (pozri časť „Používanie“). 

• Funkciu denného svetla používajte postupne, 
aby ste si na ňu zvykli. Ak sa necítite dobre 
(napr. bolesť očí alebo hlavy), prerušte používa
nie alebo stlmte svetlo. 

Pri prvom použití lampy s denným svetlom 
 vyskúšajte, či ste citliví na vysokú intenzitu 
 svetla: 

1. Lampu umiestnite asi 50 cm od tváre. 

 Nepozerajte sa priamo do svetla! 
2. Zapnite svietidlo na 10 minút pri najvyššej in

tenzite svetla (10 000 luxov) a najchladnejšej 
teplote farby (6500 k). Toto nastavenie simu
luje denné svetlo na poludnie. 

  Ak sa počas tohto obdobia cítite akokoľvek 
nepríjemne, vypnite svetlo a poraďte sa  
o svojej reakcii s lekárom. 

3.  Ak ste test znášali dobre a považovali ho  
za pohodlný, môžete ho pomaly zvyšovať 
 postupným znižovaním vzdialenosti a pre
dlžovaním doby používania. 

4. Naďalej venujte pozornosť svojim reakciám. 
Ak sa cítite nepríjemne, opäť zväčšite vzdia
lenosť alebo skráťte dobu používania, kým 
nenájdete kombináciu, ktorá vám najviac 
 vyhovuje. 
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Prehľad (obsah balenia)

kontrolky časovača časovač

teplota farby

intenzita svetla

sieťový adaptér

svietiaca plocha

prípojný kábel

prípojka

podstavec

spínač zap./vyp.

časovač voliteľné: 15 – 30 – 45 – 60 minút – vypnuté

teplota farby plynulé nastavenie od 3 000 k (teplé) po 6 500 k (biele) 

intenzita svetla 5 stupňov: 900 – 2 860 – 5 000 – 7 200 – 10 000 luxov

lux odstup dĺžka použitia

10 000 cca 10 cm 30 minút

5 000 cca 15 cm 60 minút

2 860 cca 20 cm 120 minút

900 cca 50 cm neobmedzene

Príklad použitia (čím väčšia vzdialenosť a čím nižšia intenzita svetla, tým dlhšie použitie)
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Používanie

Umiestnenie
  M Rozložte stojan na zadnej strane lampy. 

  M Lampu môžete umiestniť zvislo alebo 
 priečne. V podstavci je tiež otvor na zave
senie na vhodný háčik. Ak to chcete urobiť, 
raz sklopte stojan úplne nadol. 

  M Stojan je plynulo nastaviteľný, takže si 
 môžete ľubovoľne zvoliť uhol sklonu. 

  M Lampu umiestnite pred seba posunutú  
do strany vo vzdialenosti cca 10 – 50 cm. 
Keď je intenzita svetla nastavená na vysokú 
hodnotu, nepozerajte sa priamo do svetla! 

~ 10–50 cm

Zapnutie/vypnutie

  M Na zapnutie lampy  
stlačte spínač zap./vyp.  
hore na lampe. 

  M   Na nastavenie intenzity svetla  
v 5 stupňoch opakovane ťuknite na tlačidlo 
svetelnej intenzity. 

  M   Na plynulé nastavenie farebnej 
 teploty podržte prst na tlačidle farebnej 
 teploty. 

  Pri ďalšom zapnutí svieti lampa s naposle
dy nastavenou intenzitou tepla a farebnou 
teplotou. 

  M   Na nastavenie časovača v 4 stupňoch 
plus „vypnuté“ opakovane ťuknite na tlačidlo 
časovača. 

Zasvieti zodpovedajúca kontrolka. Po uplynutí 
nastaveného času sa lampa automaticky vypne. 

  M Na opätovné zapnutie lampy stlačte spínač 
zap./vyp. hore na prístroji. 

Ak ste zvolili „vypnuté“, nesvieti žiadna kontrol
ka. Lampa zostane trvale zapnutá. 
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Technické údaje

Model:        624 036

Sieťový adaptér: model:  AED10C0502000VLUU0

     vstup:   100 – 240 V ~ 50/60 Hz

     výstup:   5,0 V  2,0 A 10,0 W USB 
(symbol  znamená jednosmerný prúd)

Trieda ochrany:     II  

Výkon:       8 W

Trieda energetickej účinnosti 
žiarovky:      C

Teplota prostredia:     +10 až +40 °C

Made exclusively for:    Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.sk
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Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.  
Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

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.  

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii 
škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré 
 prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
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Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie  
3 rokov od dátumu kúpy. 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany

V rámci záručnej doby opravíme bezplatne všetky 
materiálové alebo výrobné chyby. Predpokladom 
na poskytnutie záruky je predloženie dokladu 
o kúpe  vy staveného spoločnosťou Tchibo alebo 
jedným z jej autorizovaných distribútorov. Táto 
záruka platí v rámci EÚ, Švajčiarska a Turecka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené  
ne správ nym používaním výrobku alebo nedos
tatoč ným od straňovaním vodného kameňa, na 
diely  podliehajúce rýchlemu opotrebeniu a ani 
na spotrebný materiál. Tieto si môžete objed nať 
 prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. 
V prípade, že ide o opravu výrobku, ktorá nie je 
klasifikovaná ako záručná, môžete si, pokiaľ je to 
ešte možné, nechať opraviť výrobok v servisnom 
stredisku na vlastné náklady.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku 
vyplý vajúce zo zákona.

Zákaznícky servis 

0800 212 313 
(bezplatne) 

V pondelok až piatok od 8:00 do 20:00 hod. 
V sobotu     od 8:00 do 16:00 hod. 
Email: servis@tchibo.sk 

Číslo výrobku:   624 036

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, 
obráťte sa najskôr na našich kolegov zo zákaz
níckeho  servisu. Naši kolegovia vám radi pomôžu  
a dohodnú s vami ďalšie kroky.

   Ak je potrebné výrobok zaslať, vyplňte  
prosím nasledujúce údaje: 
•  vašu adresu, 
• telefónne číslo (cez deň) a/alebo  
 emailovú adresu, 
• dátum kúpy a 
•  podľa možnosti presný popis chyby.

K výrobku priložte kópiu dokladu o kúpe.  
Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri  preprave  
nepoškodil. Výro bok bude vyzdvihnutý spôsobom, 
aký bol do hod nutý so zákazníckym servisom.  
Len tak môžeme za bezpečiť rýchle spracovanie 
vašej zásielky.

Alebo výrobok odovzdajte osobne v najbližšej 
filiálke Tchibo.

Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná, 
informujte nás, či:

• žiadate predbežnú kalkuláciu nákladov  
na opravu alebo

• žiadate spätné zaslanie výrobku bez opravy 
(na vaše náklady) alebo

• žiadate likvidáciu výrobku (bezplatne).

Pre informácie o výrobkoch, objednávky  
príslu šenstva alebo otázky ohľadom  servisu  
sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis.  
Pri vašich otázkach uveďte číslo výrobku.


