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sk   Návod na použitie a záruka



Vážení zákazníci!

Nechajte vniknúť pôsobivé svetlo medzi vaše štyri steny: 6 LED panelov  
sa dá individuálne naaranžovať a so 16 rôznymi farbami svetla – tak v režime 
zmeny farieb, ako aj ako trvalé svetlo – vytvorí skvelé svetelné efekty.  
LED panely sa môžu upevniť lepiacimi podložkami alebo klincami. 

Želáme vám veľa radosti s vašimi novými LED panelmi.

Váš tím Tchibo
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné 
upozornenia a výrobok používajte len 
spôsobom opísaným v tomto návode,  
aby nedopatrením nedošlo k pora
neniam 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 deko
račné účely v súkromnej  
domácnosti a nie je určený  

na osvetlenie priestorov.  
Výrobok je navrhnutý na použitie  
v suchých interiéroch. 

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

NEBEZPEČENSTVO pre deti 

• Tento výrobok nie je hračka! 
Deti nedokážu rozpoznať nebez
pečenstvo, ktoré môže vzniknúť  
pri neprimeranom zaobchádzaní 
s elektrickými prístrojmi.  
Nikdy nedovoľte deťom používanie 
elektrických prístrojov bez dozoru.

• Prehltnutie batérií môže byť životune
bezpečné. Diaľkový ovládač je 
 vybavený gombíkovou batériou.  
 

Pri prehltnutí gpmbíkovej batérie 
môže v priebehu 2 hodín dôjsť  
k vážnemu vnútornému poleptaniu 
a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie 
uschovávajte mimo dosahu detí. Ak  
sa priehradka na batériu neuzatvorí 
správne, vý robok ďalej nepoužívajte  
a držte ho mimo dosahu detí. Pri po
dozrení na prehltnutie batérie alebo 
na iný spôsob jej prieniku do tela 
okamžite privolajte lekársku pomoc.

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

NEBEZPEČENSTVO zásahu 
 elektrickým prúdom

• Výrobok sa nesmie dostať do 
 kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí  
nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom. Nepoužívajte ho preto  
v kúpeľniach alebo podobných, 
 vlhkých priestoroch. Výrobok 
 nepoužívajte ani v exteriéri.

• Výrobok a sieťový adaptér nepo
nárajte do vody ani iných kvapalín, 
pretože inak hrozí nebezpečenstvo 
zásahu elektrickým prúdom.

• Výrobok zapojte iba do zásuvky 
 inštalovanej podľa predpisov,  
ktorej sieťové napätie sa zhoduje 
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s technickými údajmi sieťového 
adaptéra. Výrobok nezapájajte preto 
do zásuvky so stmievačom.

• Pred zapojením sieťového adaptéra 
do zásuvky zapojte najskôr prípojný 
kábel do sieťového adaptéra.  
Pred odpojením prípojného kábla od 
sieťového adaptéra vždy najskôr vy
tiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. 

• Sieťový adaptér vytiahnite  
zo zásuvky, ... 
... v prípade poruchy počas prevádzky, 
... pri búrke, 
... ak výrobok dlhší čas nepoužívate, 
... pred čistením výrobku. 
Pritom ťahajte vždy za sieťový 
 adaptér, nie za prípojný kábel.

• Výrobok sa smie používať len  
s priloženým sieťovým adaptérom.

• Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani 
pritláčať. Vylúčte kontakt prípojného 
kábla s horúcimi povrchmi a ostrými 
hranami. 

• Výrobok sa nesmie elektricky spájať 
s inými svetelnými reťazami a pod. 
výrobkami. 

• Priložený sieťový adaptér je koncipo
vaný na použitie so súpravou 6 LED 
panelov. Ďalšie LED panely k nemu 
nemôžu byť elektricky pripojené.

• Pomocou spínača zap./vyp. prepnete 
výrobok do pohotovostného režimu, 
ale neodpojíte ho od prívodu 
 elektrického prúdu. Napájanie elek
trickým prúdom môžete prerušiť  
vytiahnutím sieťového adaptéra zo 
zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k 
zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal 
v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. 

• Neuvádzajte výrobok do prevádzky  
pri viditeľných poškodeniach na sa
motnom výrobku, prípojnom kábli 
alebo na sieťovom adaptéri.  
Na výrobku nevykonávajte žiadne 
zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani 
prípojný kábel. Opravy na výrobku 
zverte len špecializovanej opravovni, 
alebo sa obráťte na náš zákaznícky 
servis. 

VAROVANIE pred poraneniami

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

• Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať 
migrénu. U epileptikov a autistov 
môže vyvolať epileptický záchvat. 
Epileptické záchvaty, migrény alebo 
mdloby sa môžu prejaviť aj u osôb, 
ktoré takýmito problémami doposiaľ 
netrpeli.  
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Ak vo vašej rodine alebo priamo 
u vás existujú takéto predispozície, 
funkciu zmeny farieb LED panelov  
by ste nemali používať.  Rodičia by 
nemali nechávať deti s LED panelmi 
bez dozoru. Pri výskyte nasledujú
cich symptómov okamžite vypnite 
LED panely a vyhľadajte konzultáciu 
u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové 
tiky, bezvedomie,  samovoľné pohyby 
alebo strata orientácie. 

• Nepozerajte sa dlhšiu dobu priamo 
do svetla. Môže to mať nepriaznivý 
vplyv na zrak.

VAROVANIE pred požiarom/výbu chom

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

• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia 
nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto 
dbajte pri vkladaní bezpodmienečne 
na správnu polaritu (+/–). Používajte 
ten istý alebo rovnocenný typ baté
rie (pozri „Technické údaje“). 

POZOR – Vecné škody

• Chráňte batérie pred nadmerným 
teplom (kúrenie, priame slnečné 
svetlo). Vyberte batériu z diaľkového 
ovládača po jej vybití alebo pred dlh
ším nepoužívaním výrobku. Takto za
bránite škodám, ktoré môžu vzniknúť 
pri vytečení. 

• Chráňte výrobok pred prachom, vlh
kosťou, priamym slnečným žiarením 
a extrémnymi teplotami.

• Na čistenie nepoužívajte ostré 
 chemikálie, agresívne ani abrazívne 
čistiace prostriedky. 

• Z dôvodu dlhej životnosti LED diód  
nie je ich výmena potrebná. Nemôžu 
a ani sa nesmú vymieňať. 
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Prehľad (obsah balenia)

USB prípojka

prípojka pre ďalšie  
LED panely

závesné očko

výrez pre 
 lepiacu podložku

LED panel

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON
 stmavenie LED 

 spomalenie efektu 
 (napr. zmeny farieb)

zapnutie LED panelov

vypnutie LED panelov

výber farby
výber  

svetelných efektov

 zvýšenie jasu LED diód 
 zrýchlenie efektu 

(napr. pri zmene farieb)

režim časovača

priehradka na batériu

diaľkový ovládač infračervený 
 vysielač

ďalšie súčasti balenia 
(bez vyobrazenia): 
1 batéria CR2025/3V  
(už vložená)
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prípojný kábelsieťový adaptér

2x klinec
6x lepiaca 
podložka

5x elektrický 
konektor 
(s kovovými 
 kontaktmi)

1x  
zástrčný konektor 

(na spojenie  
druhej súpravy)
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Uvedenie do prevádzky

Príprava diaľkového ovládača

  Z priehradky na batériu diaľkového 
ovládača vytiahnite izolačný pásik.

Príprava LED panelov

  M Premyslite si, ako chcete jednotlivé LED panely vzájomne prepojiť.  
 Zobrazené kombinácie sú len príklady.  
Môžete prepojiť aj len 2 alebo 3 LED panely ... 
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zástrčný 
 konektor

... alebo takisto viac 
ako 6 (s druhou pre
dajnou súpravou)  
a tak vždy vytvoriť 
nové kombinácie.

Pomocou prilože
ného zástrčného 
konektora môžete 
prepojiť dve súpra
vy LED panelov. 
Každá súprava LED 
panelov však potre
buje vlastný sieťový 
adaptér. 

 

Zvoľte si teraz vhodné umiestnenie pre LED panely.  
Skontrolujte pritom nasledujúce kritériá:

• Je prostredie suché a vyhovujúce aj po iných stránkach?

• Nachádza sa v blízkosti zásuvka? 

• Je podklad vhodný na upevnenie klincami?

• Je podklad vhodný na nalepenie? Podklad musí byť čistý, hladký, ako aj 
bez prachu, vodného kameňa a mastnoty. 

 Vezmite na vedomie, že lepiace podložky sa môžu neskôr príp. už len  
ťažko uvoľniť. Pri ich odstraňovaní by ste zo steny mohli strhnúť farbu, 
tapetu a pod. a spôsobiť rozdiely vo svetlosti podkladu. Príp. zvyšky 
 lepidla môžete z dreva a iných pevných povrchov odstrániť rozpúšťad
lami (napr. benzín na čistenie a pod.). Rešpektujte pritom tiež pokyny 
 výrobcu. Pôsobenie prostriedku si najskôr vyskúšajte na nenápadnom 
mieste na podklade. 
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Prepojenie LED panelov

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom 

Priložený sieťový adaptér je koncipovaný na použitie so súpravou  
6 LED panelov. Ďalšie LED panely k nemu nemôžu byť elektricky pripojené.

1. Aranžujte LED panely podľa želania a potom ich prepojte s konektormi, 
ako je to zobrazené v kapitole „Príklad montáže“.

2.  Zastrčte prípojný kábel do sieťového 
adaptéra. 

3.  Druhý koniec prípojného kábla 
zastrčte do USB prípojky na jednom  
z LED panelov.

4.  Sieťový adaptér zasuňte do zástrčky.  
Spojené LED panely sa zapnú automa
ticky.

5.  Diaľkovým ovládačom skontrolujte,  
či sú všetky LED panely plne funkčné. 

6.  Sieťový adaptér znova vytiahnite zo 
zásuvky a USB konektor z LED panela.
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Upevnenie LED panelov

LED panely sa môžu nalepiť pomocou priložených lepiacich podložiek alebo  
zavesiť pomocou klincov.

Upevnenie LED panelov s lepiacimi podložkami

1.  Stiahnite ochranné fólie 
z lepiacich podložiek  
a nalepte ich podľa 
 zobrazenia na príslušné 
výrezy LED panelov.

2.  LED panely starostlivo 
upevnite na zvolený 
 podklad pritlačením 
k nemu. 

Upevnenie LED panelov pomocou klincov na stene

závesné očko

Ak vešiate LED panely  
pomocou klincov na stenu,  
dávajte pozor pri skladaní 
LED panelov na správne 
smerovanie závesných 
očiek.
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Príklad montáže

 •  S elektrickými konektormi vytvoríte elektrické prepojenie medzi  
LED panelmi. 

•  Ak chcete LED panely upevniť pomocou klincov, dbajte pri zoraďovaní 
panelov na to, aby bolo závesné očko na všetkých paneloch vyrovnané 
správnym smerom!

závesné 
očko

USB prípojka

prípojka pre ďalšie 
LED panely

elektrický 
 konektor
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Používanie

Ovládanie diaľkovým ovládačom

  M „Zamierte“ diaľkovým ovládačom na LED panely.  
LED panely nesmú byť zakryté predmetmi, pretože inak sa nedá vytvoriť 
žiaden rádiový kontakt.

  M Stlačte 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON alebo 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ONna zapnutie alebo vypnutie LED panelov.

  LED panely sa zapnú v tom režime, ako boli naposledy vypnuté,  
napr. s jednofarebným trvalým svetlom. 

  M Nastavte želanú farbu (pre všetky LED panely) pomocou tlačidla výber 
 farby (viď kapitolu „Prehľad (obsah balenia)“).

  M  Tlačidlami 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

a 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

nastavte svetlo na jasnejšie alebo tmavšie. 

  M Tlačidlami FLASH, FADE a SMOOTH zvolíte dodatočný svetelný efekt.

  •  Môže sa stať, že jednotlivé LED panely po cca 2 hodinách budú 
meniť farbu rôznym spôsobom. V takomto prípade stlačte opätov
ne tlačidlo želaného svetelného efektu na diaľkovom ovládači.

 • Na vypnutie svetelného efektu stlačte ľubovoľné tlačidlo  
    na výber farby.

  M Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON na aktivovanie funkcie auto
matického vypínania. LED diódy sa vypnú po 30 minútach automaticky.

Zmena farby LED panelov pomocou dotykovej funkcie

  M Jemne sa dotknite LED panela, aby ste zmenili farbu priamo na LED paneli.
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Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Batéria sa musí vymeniť, ak už LED panely nereagujú na diaľkový ovládač. 
 Budete potrebovať batériu typu CR2025, 3V. 
Priehradka na batériu sa nachádza na zadnej strane dole na diaľkovom ovládači. 

1.  Zatlačte aretáciu na stranu a vytiahnite držiak 
batérie. 
 
 
 

2.  Nahraďte vybitú batériu novou. Dbajte pritom 
na správnu polaritu (symbolom + nahor). 
 
 
 

  Pri kontakte holých rúk s batériou môžu  
na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré majú 
okrem iného izolačný účinok. Pri založení batérie 
preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku. 

3.  Zasuňte držiak batérie znova celkom dovnútra diaľkového ovládača.  
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.
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Čistenie

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace 
prostriedky. 

1. Vypnite LED panely. 

2. LED panely a diaľkový ovládač očistite od prachu suchou handričkou 
 nepúšťajúcou vlákna. 
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Poruchy/pomoc

Nefunkčnosť

• Sú LED panely zapnuté? 
 Stlačte tlačidlo 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON na diaľkovom ovládači. 

• Sú všetky LED panely prepojené s elektrickými konektormi a sú konektory 
správne zastrčené až na doraz? 

 Skontrolujte všetky zástrčkové spoje. 

• Je vytvorený neobmedzený vizuálny kontakt medzi diaľkovým ovládačom 
a LED panelmi?

• Nie je batéria v diaľkovom ovládači vybitá?  
 V prípade potreby vymeňte batériu za novú.
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 Technické údaje

Model:    622 681

Diaľkový ovládač:   
  Batéria:   1x CR2025 / 3 V 

menovitá energia: 0,45 W 
(testovaná podľa UN 38.3)

  Dosah:    max. 4 m  
(pri priamom vizuálnom spojení medzi diaľkovým ovládačom  
a infračerveným prijímačom)

Sieťový adaptér:     
  Vstup:  220 – 240 V ~ 50/60 Hz 
  Výstup:   5 V  max. 2 A, 10 W 

(symbol  znamená jednosmerný prúd)

Trieda ochrany:  II  (sieťový adaptér)  
     III  (LED panel)

Príkon:    max. 12 W

Žiarovka:   svetelná dióda (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 výrobku. 
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria 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. 

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 špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. 
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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 nedostatoč 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.

Servis a oprava

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najskôr na našich 
kolegov zo zákazníckeho  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 e-mailovú 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.
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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.

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:   622 681


