
Návod k použití

Multifunkční 
LED svítilna
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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 sou-
časně předejte i tento návod.
Účel použití
Multifunkční LED svítilna je určena k pou žití 
v suchých vnitřních prostorách jako
pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. 
Je koncipována pouze k používání v soukro-
mých domácnostech a není vhodná pro
komerční použití. 
NEBEZPEČÍ pro děti

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 
K montáži je výrobek dodán s několika•
malými částmi (šrouby). Tyto díly mohou
být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Proto během montáže tohoto výrobku udr-
žujte děti mimo pracovní oblast.
Tento výrobek není hračka. Děti nerozpo-•
znají nebezpečí, která mohou vzniknout 
při neodborné manipulaci s elektrickými 
přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo
dosah dětí. 
Baterie mohou být v případě spolknutí•
životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolk-
nutí baterie, může to vést během pouhých
2 hodin k těžkému poleptání vnitřních
orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové 
i vybité baterie/akumulátory a výrobek
mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, 
že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru,
nebo že se baterie/akumulátor dostaly do
těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
Nedívejte se delší dobu přímo do světla.•
Mohlo by to poškodit oči.

  
 



Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat•
do ohně ani zkratovat. 
Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte•
kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a slizni-
cemi. Případně zasažená místa omyjte
vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc.

POZOR na věcné škody
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 zároveň staré a nové baterie,
různé typy ani značky baterií nebo baterie
s různou kapacitou.
V případě potřeby před vložením baterií •
do přístroje očistěte kontakty na bateriích 
i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí! 
Při vkládání baterií dbejte na správnou •
polaritu (+/–).
Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí,•
přímým slunečním zářením a extrémními
teplotami. Zabraňte také extrémním
nárazům a úderům.
Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se•
nesmí vyměňovat.
Aby držák dobře držel na požadovaném•
místě pomocí lepicího proužku tesa®, musí
být podklad před nalepením suchý, zbavený
prachu, mastnoty, silikonu a vápenných 
usazenin. 
Podklad musí být navíc také pevný, hladký 
a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovné 
a porézní podklady nejsou jako podklady 
k nalepení vhodné.
Lepicí proužky tesa® jsou určeny k jednorá-•
zovému použití. Trvalé teploty vyšší než 
40 °C snižují přídržnou sílu lepicích proužků
tesa®. Pro teploty pod -15 °C tyto lepicí
proužky nejsou vhodné.
Lepicí proužky tesa® dosáhnou své plné•
lepicí síly teprve po cca 24 hodinách. Proto
držák nezatěžujte předčasně.
Přiložený montážní materiál je vhodný pro•
montáž do skříní.
Držák připevněte tak, aby se nic nepoško-•
dilo, pakliže jednou multifunkční LED svítilna
spadne.



Vložení/výměna baterie

www.tchibo.cz/navody

Když držák zase odstraníte, nelze vyloučit,•
že na podkladu zůstanou zbytky. Zbytky
lepidla je však možné z vhodných, hladkých
povrchů ve většině případů jednoduše
seškrábnout prstem. Důležité: U podkladů
opatřených nějakým nátěrem se může při
odstranění lepicího proužku odstranit také
barva!
K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani•
agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1.

2.

3.

Dbejte na správnou 
polaritu (+/–).



přišroubování

Připevnění držáku

Držák můžete připevnit jednoduše pomocí
lepicích proužků tesa® nebo přiloženými
šrouby. 

přilepení

Vsazení LED svítilny

Tato LED svítilna je vybavena pohybovým
senzorem.

pohybový senzor



Zapnutí/vypnutí

3 m

110°

OFF

ON AUTO

Vytažení LED svítilny

Pohybový senzor může zachytit pohyby ve
vzdálenosti až 3 m a úhlu 110° a pak zapnout
LED svítilnu.

ON   =      LED jsou zapnuté na nepřerušované
svícení

AUTO = LED budou svítit po dobu přibližně
30 sekund a potom se automaticky
vypnou, pokud pohybový senzor 
již nezachytí žádný pohyb. Jakmile
zachytí pohybový senzor opět
nějaký pohyb, LED se opět rozsvítí 
a budou svítit po dobu přibližně 
30 sekund.

OFF = LED jsou trvale vypnuté.

Tip: Když LED světlo sejmete z držáku,
můžete je použít také jako kapesní svítilnu.



Likvidace

Přístroje označené tímto symbolem
se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni

likvidovat samostatně, odděleně od domov-
ního 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 spe-
cializované prodejně, ve které se prodávají
baterie.

Technické parametry

Model:                     384 559
Baterie:                   3x LR03 (AAA)/1,5V
Třída ochrany:        III  
Úhel záběru:           cca 110°
Dosah senzoru:      cca 3 m
Doba svícení:          cca 30 sekund
Okolní teplota:       +10 až +40 °C
Made exclusively for:     
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazu-
jeme právo technických a vzhledových změn.

Číslo výrobku: 384 559


