
Vážení zákazníci,

Vaše nová pásová vesta s LED má reflexní prvky 
a zároveň svítí ve tmě – ideální pro dospělé 
na běhání a děti na cestu do školy.  
LED diody mají funkci blikání nebo stálého sví-
cení. Dohromady s reflexními plochami zajistí 
dobrou viditelnost během stmívání a ve tmě. 
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Ochranný oděv pro zvýšenou viditelnost za tmy

Tento ochranný oděv splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti podle Nařízení 
 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, přílohy II (2. kategorie). Tento ochranný oděv splňuje 
požadavky EN ISO 13688:2013 (DIN EN ISO 13688:2013-12) – Ochranné oděvy, Obecné požadavky. 

Upozornění k použití:
Tato pásová vesta je vybavena reflexním svrchním 
 materiálem tak, aby za tmy zvyšovala viditelnost 
osoby, která ji má oblečenou, pro ostatní účastníky 
silničního provozu, a tím snížila riziko nehod. 
 Navíc je vesta vybavena LED diodami s funkcí 
 blikání nebo stálého svícení.

VÝSTRAHA! Lepší viditelnost nemůže zcela 
 zabránit nehodám. Buďte v silničním provozu 
vždy pozorní. 

VÝSTRAHA! Vesta nechrání před mechanickým 
působením, chemikáliemi, ohněm, zářením ani 
 jiným nebezpečím. 

VÝSTRAHA! Zvýšená viditelnost se vztahuje na 
čistý, nepoškozený a nepřekrytý oděv.  
Ochrana se může snížit, pokud je oděv zašpiněný, 
dále působením mokra a normálním opotřebením.  
Nošením batohů, tlumoků apod. na  zádech už 
není zajištěna 360° vidtelnost a  odpovídajícím 
způsobem se snižuje ochranný účinek.

Před každým použitím zkontrolujte, jestli není 
oděv viditelně poškozený nebo znečištěný tak, 
že by to ovlivňovalo viditelnost. 
Poškozený nebo zašpiněný ochranný výstražný 
oděv už nemůže splňovat svůj účel a jeho 
ochranný účinek už nemůže být znovu obnoven!  
Reflexní účinky vesty mohou postupně slábnout 
také jejím stárnutím, opotřebováním, nesprávným 
skladováním apod. Proto doporučujeme  maxi-
mální dobu používání 5 let od data výroby. 

Prohlášení o shodě:
Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, 
že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh 
 základní požadavky a všechna příslušná ustano-
vení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/425 (OOP), jakož i Směrnice 2001/95/ES 
(o obecné bezpečnosti výrobků).  
Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na inter-
netové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte 
tam číslo výrobku 394770 .

Technické parametry

Model:     394 770

Baterie:     2x LR03 (AAA)/1,5V

Stupeň krytí:     IPX4 (odolné proti 
stříkající vodě)

Osvětlovací prostředky:  LED modrá 0,5 W  
(pevně zabudované)

Doba provozu:     cca 100 hodin  
(s 1 sadou baterií)

Okolní teplota:    –10 až +40 °C

Materiál vesty:   polyester

Likvidace

Přístroje označené tímto symbolem se 
nesmí vyhazovat do domovního odpadu! 
Staré přístroje a vybité akumulátory  
a baterie jste ze zákona povinni 
 likvidovat odděleně od domovního 
 odpadu. Informace o sběrných místech, 

na kterých bezplatně přijímají staré přístroje a 
baterie,  získáte u obecní nebo městské správy.



Bezpečnostní pokyny 

Účel použití
 Tato pásová vesta s LED vesta je určena pro 
 využití ve volném čase v souladu s EN 13356:2001.  
Vestu nelze použít jako výstražnou vestu 
v  motorovém vozidle, jak vyžaduje přepravní řád 
motorových vozidel. 

Výrobek je výhradně určen k použití jako signální 
světlo. Není vhodný k osvětlování v domácnosti.

Tento výrobek je dimenzován pro neprofesní 
 použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti
• Tento výrobek není hračka. Dohlédněte na 

správné obléknutí vesty.

• Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.  
Hrozí  nebezpečí uškrcení.

• Nenechávejte děti během nošení vesty šplhat, 
hrozí nebezpečí uváznutí.

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu 
nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, 
může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému 
poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. 
 Uchovávejte proto nové i použité baterie a vý-
robek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, 
že  došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie 
 dostala do těla nějakým jiným způsobem, 
 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
• Tento výrobek není určen jako přípustné 

 osvětlení kola a nesmí být použit – ani jako 
 náhrada – jako osvětlení v silničním provozu.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. 
 Neodbornými změnami nebo opravami se 
 uživatel vystavuje značným rizikům.

• Pokud by jednou některá baterie vytekla, 
 zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima 
a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte 
 vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou 
 pomoc.

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat 
do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody
• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu 

(+/–). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný 
typ baterií (viz „Technické parametry“).

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. 
 Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte 
zároveň různé typy nebo značky baterií ani 
 baterie s rozdílnou kapacitou.

• Baterie chraňte před nadměrným teplem.  
Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité 
nebo pokud nebudete výrobek delší dobu 
 používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému 
by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• LED nelze měnit: Pokud LED diody dosáhly 
 konce své životnosti, musí se vyměnit celá 
 vesta.

• Elektrické vybavení výrobku je chráněno před 
stříkající vodou (např. deštěm). Neponořujte 
 výrobek do vody ani jiných tekutin, mohlo by 
dojít k jeho poškození. Výrobek nelze prát!

• K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky, alkohol, ředidla apod. 

• Výrobek nevystavujte extrémnímu chladu nebo 
teplu, přímému slunečnímu záření, mechanic-
kým vibracím nebo nárazům.



Použití

Upozornění k použití
• Pásovou vestu noste zapnutou, abyste docílili 

optimálního účinku.

• Reflexní účinky vesty mohou postupně slábnout 
také jejím stárnutím, opotřebováním, nespráv-
ným čištěním, nesprávným skladováním apod.  
Před každým použitím zkontrolujte, jestli není 
vesta viditelně poškozena nebo znečištěna tak, 
že by to ovlivňovalo viditelnost. V případě 
 potřeby porovnjete s novou reflexní vestou. 
Při viditelných rozdílech nemůže vesta nadále 
přiměřeně sloužit svému účelu.

Vložení/výměna baterií
1. Vyjměte přihrádku 
na baterie ze zadního 
dílu vesty.

Pozor – nevytrhněte 
 kabely!

těsnicí kroužek

2. Otevřete přihrádku 
na baterie a vložte 
 baterie tak, jak vidíte 
na obrázku.

Dbejte na správnou 
 polaritu (+/–).

  M Přihrádka na baterie je kolem víčka vybavena 
těsnicím kroužkem. Dbejte na to, abyste ho 
neztratili a na správnou pozici při zavírání 
víčka.

3.  Přihrádku na baterie uzavřete a vsuňte ji 
zpět do kapsičky, jak vidíte nahoře  na 
 obrázku.  
Integrovaný vypínač se musí nacházet pod 
světelným symbolem .

Kapsičku zavřete, aby do ní nevnikl déšť.

Zapnutí/vypnutí
Pro zapnutí/vypnutí LED diod stiskněte symbol  
na kapsičce na přihrádku na baterie…

... 1x  = trvalé svícení

... 2x = blikající světlo

… 3x = vypnuto.

Obléknutí pásové vesty
  M Vestu si oblékněte, jak je zobrazeno 
 na  obrázku, a zapněte ji pomocí v délce 
 nastavitelného bokového pásu. 

  M Poté upravte vestu pomocí nastavitelných 
pásů na Vaše tělesné proporce. Pásová vesta 
by   neměla být na těle na těsno, neměla by  
se zařezávat nebo omezovat volnost pohybu.

Břišní pás je nastavitelný v šířce: 70–100 cm 
Ramenní pás je nastavitelný ve výšce: 40–70 cm

Ošetřování a uschování
Před dalším použitím pásovou vestu očistěte 
od nečistot. 

• Pásovou vestu otírejte pravidelně měkkým 
hadříkem. 

• Dodržujte pokyny k ošetřování na všitém štítku. 

• Vestu uchovávejte na čistém, chladném  
a  suchém místě. Chraňte ji před přímým 
 slunečním zářením a extrémními teplotami.  
Umístěte ji v dostatečné vzdálenosti od horkých 
povrchů a ostrých hran.

nastavení pásů


