Světelný závěs s LED

Návod k použití
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71165FV05XIII06GSZACE - 297 233

Vážení zákazníci,
tento nový světelný závěs s hvězdičkami šíří jemné světlo
a vánoční náladu.
Praktická funkce časovače vypíná světelný závěs automaticky
po šesti hodinách, a tak pomáhá šetřit energií.
Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit
k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro
pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte společně
i tento návod.
Účel použití
Světelný závěs je koncipován k dekoračním účelům v suchých
vnitřních prostorách soukromých domácností. Světelný závěs
není vhodný do vlhkých prostor, jako jsou např. koupelny, ani
do venkovních prostor.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí.
Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.

• Obalový materiál a malé díly (dekorační háčky tesa Powerstrips®)
udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
• Na světelném závěsu neprovádějte žádné změny. Poškozený
připojovací kabel nelze opravit. Pokud je připojovací kabel poškozený, světelný závěs zlikvidujte podle aktuálních ustanovení.
VÝSTRAHA před požárem
• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
• Světelný závěs se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými
závěsy a podobnými předměty.
• Výrobek je vhodný k montáži na povrchy z normálně hořlavých
materiálů. Povrchy, na kterých bude světelný závěs připevněn,
nesmí být vyrobeny z lehce vznětlivých materiálů.
• Když je světelný závěs rozsvícený, nepřikrývejte jej.
• Nezapínejte výrobek v obalu. Vždy musí být zajištěna dostatečná
cirkulace vzduchu.
VÝSTRAHA před poraněním
• Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa
omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
• Světelný závěs pověste tak, aby se do něj nemohl nikdo zaplést.
POZOR na věcné škody
• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud
nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám,
ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé
typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
• V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje
kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
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• Světelné diody není vzhledem k jejich mimořádně dlouhé
životnosti třeba měnit. Není možné je vyměnit ani se nesmí
vyměňovat.
• Pokud budete používat dodané dekorační háčky tesa Powerstrips®, dodržujte následující pokyny: Dekorační háčky tesa
Powerstrips® čas od času vždy znovu pevně přitlačte nebo
případně zkontrolujte, zda ještě pořád pevně drží na podkladu.
Připevněte světelný závěs pomocí dekoračních háčků tesa
Powerstrips® tak, aby nic nepoškodil, pokud by se stalo, že
by spadl dolů.

Připevnění dekoračních háčků tesa Powerstrips®
• Dekorační háčky tesa Powerstrips® jsou vhodné pro
mnoho lehkých předmětů. Vypouklé, nerovné povrchy
značně snižují přídržnou sílu. Stálé teploty nad +40 °C
snižují přídržnou sílu. Nevhodné k nalepení při teplotách
pod +15 °C nebo do auta. Podklad musí být pevný, suchý,
čistý, zbavený mastnoty, a nesmí obsahovat silikon.
• Před připevněním dekoračních háčků tesa Powerstrips®
si rozmyslete, kam chcete světelný závěs umístit.
1.

Vyčistěte podklad prostředkem na čištění
oken nebo denaturovaným lihem.
Čisticí prostředky do koupelny a univerzální čisticí prostředky nejsou vhodné.
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2.

Stáhněte jeden lepicí proužek tesa Powerstrip® z papíru, umístěte jej na podklad a
silně jej přitlačujte k podkladu po dobu
minimálně 5 vteřin.

3.

Odstraňte potištěnou ochrannou fólii
z lepicího proužku tesa Powerstrip® a
dekorační háček tesa Powerstrip® silně
přitlačujte po dobu minimálně 5 vteřin
na lepicí proužek tesa Powerstrip®.
Nechte nelepicí konec lepicího proužku
vyčnívat směrem nahoru.
Ochranné fólie z nelepicího konce se nesmí odstraňovat.

4.

Připevněte další dekorační háčky
tesa Powerstrip® stejným způsobem a
následně na ně zavěste světelný závěs.

Odstranění dekoračních háčků tesa Powerstrips®
1. Dekorační háček tesa Powerstrip® pevně přidržujte. Přitom
ho však nepřitlačujte k podkladu.
Vytáhněte lepicí proužek tesa Powerstrip®
2.
za jeho nelepicí konec pomalu směrem
ven. Tahejte vždy ve směru rovnoběžném
s podkladem. Netahejte za lepicí proužek
tesa Powerstrip® šikmým směrem, protože
jinak by se mohl roztrhnout a poškodit
podklad.
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Vložení/výměna baterií
POZOR na věcné škody
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).
1.

Vysuňte kryt přihrádky na baterie
ve směru šipky.

2.

Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku,
nebo vyměňte staré baterie za nové.
OFF ON

3. Kryt přihrádky na baterie opět nasuňte proti směru šipky.
Přitom lehce tlačte na šipku, aby oba dva
zaskakovací výstupky krytu mohly zaskočit
do otvorů přihrádky na baterie.
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Použití
VÝSTRAHA – nebezpečí poranění
Světelný závěs pověste tak, aby se do něj nemohl nikdo
zaplést.

m Zkontrolujte, jestli jsou hvězdičky pevně nasunuté v objímkách.
Mohly se během transportu uvolnit.

m K zapnutí světelného závěsu posuňte spínač do polohy I.
m K zapnutí funkce časovače posuňte spínač do polohy .
Světelný závěs bude svítit 6 hodin a potom se vypne.
Po 18 hodinách se světelný závěs opět zapne, po 24 hodinách
se opět vypne atd.
m K vypnutí světelného závěsu posuňte spínač do polohy 0.

Technické parametry
Model:
Baterie:
Výkon:
Okolní teplota:
Made exclusively for:

297 233
3x LR6 (AA)/1,5 V
0,3 W
+10 až +40 °C
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.
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Čištění
m Jednotlivé hvězdičky otírejte suchým, měkkým hadříkem
nepouštějícím vlákna.

Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných
recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a
chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru
papíru, lepenky a lehkých obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.
Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou
nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají
baterie.
Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují
Pb
následující škodlivé látky:
Cd
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.
Hg

Číslo výrobku: CZ 297 233
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