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Návod k použití

Noční světlo s LED
ve tvaru obláčku



Vážení zákazníci,

s Vaším novým nočním světlem vždy najdete cestu. 

Jakmile se setmí, LED v nočním světle se
automaticky zapnou a při dostatečném jasu se 
příští ráno zase vypnou.

Přejeme Vám s tímto výrobkem dobrou zábavu!

Váš tým Tchibo



Bezpečnostní  pokyny
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento 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 současně předejte i tento
návod.

Účel použití

Noční světlo je určené k použití v suchých vnitřních
prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. 

Není vhodné k používání v živnostenských místnostech.



NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout•
při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji.
Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Noční světlo nevystavujte vlhkosti ani stříkající nebo•
kapající vodě, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. 

Noční světlo připojujte pouze do zásuvek instalova-•
ných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá
„Technickým parametrům“ nočního světla. 



Noční světlo vytáhněte ze zásuvky: •
při bouřce, dojde-li během používání k poruše, nebu-
dete-li jej po delší dobu používat nebo před čištěním. 

Neprovádějte na výrobku žádné změny. Díky dlouhé•
životnosti LED není jejich výměna zapotřebí. Není
možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. Světelné
diody jsou ve světle pevně namontovány. Otevřením
můžete noční světlo poškodit.

Noční světlo nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná•
poškození nebo spadlo na zem. 

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•
abrazivní čisticí prostředky. Noční světlo oprašujte
měkkým a suchým hadříkem.



Použití
Světelný senzor se
nachází na horní straně
nočního světla. Nad
nočním světlem nesmí
být ve vzdálenosti min.
200 mm žádný regál nebo
podobné - jinak bude
 světelný senzor aktivován
a noční světlo bude neza-
mýšleně trvale zapnuto.

Zasuňte noční světlo do zásuvky. Jakmile se setmí,m

LED v nočním světle se automaticky zapnou a při
dostatečném jasu se příští ráno zase vypnou.

> 200mm



Technické parametry
Model:                           369 663

Síťové napětí:               220–240 V ~ 50 Hz 

Třída ochrany:             II  

Příkon:                          max. 0,5 W

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

Za účelem vylepšování výrobku 
s i vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.



Likvidace
Přístroje označené tímto symbolem se 
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
 odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 369 663


