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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 je určený do suchých interiérov a nesmie sa používať v exteriéroch
a vlhkých priestoroch.
Výrobok je určený na dekoratívne účely v domácnostiach a nehodí sa na
osvetlenie miestností.
NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých.
Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchovávajte mimo
dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí batérií môže
v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu.
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu
detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do
tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
• Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody
a okamžite vyhľadajte lekára.
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POZOR – Vecné škody
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
Vybitú batériu vyberte z výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať
pri jeho vytečení.
• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte rôzne typy a značky batérií
alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu
(+/–).
• Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena
potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
• Výrobok chráňte pred vlhkosťou.

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov,
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné
prostredie.
Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne
možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.
Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od
domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
zariadenia 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 špecializovanej
predajni, ktorá predáva batérie.
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Uvedenie do prevádzky / Použitie
Vloženie/výmena batérií

ON
OFF

1.

Vyskrutkujte kryt zo sklenenej časti proti smeru hodinových ručičiek.

2. Otvorte priehradku na batérie a vložte priložené batérie tak, ako je
zobrazené, resp. vymeňte staré batérie za nové batérie rovnakého typu
(viď kapitolu „Technické údaje“).
3. Zatvorte priehradky na batérie.
4. Kryt lampy naskrutkujte opäť na sklenenú časť v smere hodinových
ručičiek.
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Zapnutie/vypnutie lampy
Na zapnutie lampy prepnite spínač
zap./vyp. na spodnej strane krytu lampy
do polohy ON.

m

ON
OFF

spínač zap./vyp.

m

Na vypnutie a opätovné zapnutie lampy,
zaklopte rukou miernou silou na kryt
lampy.

m

Na trvalé vypnutie lampy prepnite spínač
zap./vyp. na spodnej strane krytu lampy
do polohy OFF.

Čistenie
POZOR – Vecné škody
• Zariadenie nesmiete vystavovať pôsobeniu vlhkosti.
Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne
čistiace prostriedky.
m Kryt lampy utrite v prípade potreby jemnou mierne navlhčenou handrou.
m Sklenenú časť čistite teplou vodou s pridaním jemného prostriedku na
umývanie riadu. Je vhodná aj na umývanie v umývačke riadov.
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Technické údaje
Model:

342 050

Batérie:

2x LR6(AA)/1,5V

Žiarovka:

LED (pevne osadená)

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.
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