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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 odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený 
na osvetlenie priestorov. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je 
vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

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

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimera
nom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom 
používanie elektrických prístrojov bez dozoru. 

VAROVANIE pred poraneniami

• Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať.  
Pri poškodení akumulátora alebo samotnej lampy výrobok zlikvidujte. 

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

POZOR – Vecné škody

• Výrobok chráňte pred vlhkosťou a neponárajte ho ani do vody alebo iných 
 tekutín.

• Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať. 

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace 
prostriedky. 
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•  Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, priamym slnečným 
 žiarením a extrémnymi teplotami.

• Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...

•  …  pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje 
sieťového adaptéra.

•  …  pri pripojení na počítač príp. vopred zatvorte všetky otvorené aplikácie, 
aby ste zabránili strate dát v prípade problémov.

•  …  pri používaní powerbanky technické údaje powerbanky, ako aj príslušný 
návod na použitie.

Pripojenie lampy na elektrickú sieť / nabíjanie akumulátora

Lampu môžete prevádzkovať pripojením priamo na USB port resp. na elek
trickú sieť pomocou sieťového adeptéra (nie je súčasťou balenia).  Pritom  
sa súčasne nabíja integrovaný akumulátor. Alternatívne môžete lampu 
 prevádzkovať aj bez použitia kábla (bez sieťového adaptéra) napájaním  
z integ rovaného akumulátora.  
Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Ak 
chcete lampu prevádzkovať napájaním z akumulátora, akumulátor pred prvým 
použitím úplne nabite.

     Lampu pripojte podľa obrázka pomocou dodaného 
USB kábla k USB portu vášho počítača alebo do 
sieťového adaptéra s USB prípojkou (nie je súčas
ťou balenia). Proces nabíjania sa spustí automa
ticky. Kontrolka svieti na červeno. 
Akumulátor nabíjajte dovtedy, kým sa farba 
 kontrolky nezmení z červenej na zelenú.
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Doba nabíjania pri vybitom akumulátore:  cca 3 hodiny. 

Prevádzková doba s plne nabitým akumulátorom:  
 cca 4 hodiny (jasné svetlo  100 %),  
cca 8 hodín (tlmené svetlo  75 %)  
cca 10 hodín (tlmené svetlo  50 %)   
cca 13 hodín (tlmené svetlo  25 %) 

 Aby ste plnú kapacitu akumulátora udržali čo najdlhšie, mali by ste 
 akumulátor vybiť a znovu nabiť každé 2 mesiace, a to aj pri jeho nepo
užívaní. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej izbovej teplote. 
Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita akumulátora skracuje. 

Používanie

Lampa disponuje funkciou step dimming so štyrmi rôznymi stupňami jasu. 

  Stlačte resp. ťuknite na podstavec lampy:

  1-krát   jasné svetlo (100 %) 
2-krát   tlmené svetlo (75 %) 
3-krát   tlmené svetlo (50 %) 
4-krát   tlmené svetlo (25 %) 
5-krát   vypnuté
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Technické údaje

Model:      607 034

Akumulátor:      lítiovoiónový, 3,7V  1800 mAh 
(symbol pre jednosmerný prúd) 

(testované podľa UN 38.3) menovitá energia: 6,66 Wh 
Vstup:     USB DC5V 1A

Doba nabíjania:   cca 3 hodiny

Doba prevádzky:     cca 4 hodiny (jasné svetlo  100 %),  
cca 8 hodín (tlmené svetlo  75 %)  
cca 10 hodín (tlmené svetlo  50 %)   
cca 13 hodín (tlmené svetlo  25 %) 

Žiarovka:    svetelné diódy (LED)

Teplota prostredia:   –10 až +40 °C

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

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické 
zmeny na výrobku.  



Číslo výrobku: 607 034

Likvidácia

 Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité 
 batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým 
 odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo 
domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom 
dvore  vašej obecnej  alebo mestskej správy alebo v špecializovanej 
predajni, ktorá predáva batérie. Elektrické prístroje, batérie a akumu
látory obsahujú nielen cenné materiály ale aj nebezpečné látky. Tieto 
môžu byť pri nesprávnom  skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné 
prostredie a zdravie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov 
osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná 
 demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará 
o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný 
prístroj. 


