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Akumulátorová kapesní 
LED svítilna s powerbankou

Návod k použitícs www.tchibo.cz/navody



Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby
nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uscho-
vejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání
výrobku předejte současně s ním i tento návod.

Účel použití

Tato powerbanka je určena k nabíjení nejrůznějších•
mobilních zařízení napájených akumulátory s nabí-
jecím napětím 5 V, jako jsou např. mobilní telefony,
smartphony, MP3/MP4 přehrávače, apod. 

Výrobek je koncipován pro použití v interiéru i pro•
venkovní použití. Můžete jej upevnit na tašku nebo
opasek apod. pomocí karabiny. 

Powerbanku lze dobíjet přes USB port na počítači nebo•
pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických•
 podmínkách.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není•
vhodný pro komerční účely.
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Vážení zákazníci, 

s touto novou akumulátorovou kapesní LED svítilnou 
s powerbankou můžete jednoduše nabít na cestách
např. baterii svého smartphonu. 
Akumulátorová kapesní LED svítilna s powerbankou
nabízí následující přednosti:

• inteligentní ochranu před: přebitím, hlubokým
vybitím, přepětím a zkratem

• minimální samovybíjení

• jedno nabití akumulátoru (2200 mAh) postačuje
např. na jedno nabití smartphonu nebo na dobu
svícení kapesní svítilny až 25 hodin.

Akumulátor powerbanky lze dobíjet přes USB port 
na počítači nebo pomocí síťového adaptéru (není
součástí dodávky).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit 
k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo
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NEBEZPEČÍ pro děti

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

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

VÝSTRAHA před požárem

Powerbanka a přístroj připojený k nabíjení se během•
procesu nabíjení zahřívají. Přístroje nezakrývejte. 

Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.•

Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně.•

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Kapesní LED svítilna vydává světlo s velkým jasem.•
Nikdy se nedívejte přímo do něj. Nesviťte svítilnou 
s LED nikomu přímo do očí.

Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení ani nabíjet•
jednotlivé akumulátory přímo. Normální baterie se
nesmí nabíjet!

Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému•
prostředí, vysokým teplotám, apod. 
Hrozí nebezpečí přehřátí, exploze a zkratu.

Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými•
mechanickými vlivy.

Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku •
žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou
uživateli hrozit značná nebezpečí. Případné opravy
výrobku nechávejte provádět pouze v odborných
servisech. 

Akumulátor je pevně zabudovaný. Není možné jej•
vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. 

POZOR na věcné škody
LED zdroj světla v kapesní svítilně není možné •
vyměnit a nesmíte jej vyměňovat.

S krytkou našroubovanou až na doraz je výrobek•
odolný proti stříkající vodě, jako např. dešti (IPX4).
Výrobek však neponořujte do vody. Během nabíjení
(krytka odšroubovaná) není výrobek odolný proti
 stříkající vodě.



hlava lampy:
otočný vypínač 

kapesní LED svítilny

vstup 
micro USB IN

Přehled 
(rozsah dodávky)

karabina

krytka
s gumovým
těsněním

USB 
port

kontrolka nabíjení
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K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•
abrazivní čisticí prostředky. 

Používejte výrobek pouze při okolní teplotě v rozmezí•
od +10 °C do +40 °C a vlhkosti vzduchu v rozmezí od
40 % do 70 %. 

Pokyn 
Pokud budete chtít vzít kapesní LED svítilnu s power-
bankou s sebou do letadla, informujte se před odletem
u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete
vzít s sebou a za jakých okolností.

není zobrazen:
• micro USB nabíjecí kabel
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Použití
• Před prvním použitím výrobek plně nabijte.

• Abyste zajistili bezproblémovou funkci power-
banky, pravidelně ji vybíjejte a nabíjejte (mini-
málně každých 6 měsíců).

• Pokud vnitřní kapacita powerbanky příliš silně
klesla nebo se vyskytly problémy s elektronikou,
powerbanka se vypne, aby nedošlo k poškození
zařízení připojeného k nabíjení. Kapesní LED sví-
tilna v takovém případě bude svítit jen špatně
nebo vůbec ne.

• Pokud není powerbanka připojená k žádnému
zařízení, tak se po několika sekundách automa-
ticky vypne. 
To platí také pro připojená zařízení s příkonem
proudu nižším než 80–120 mA, protože power-
banka nerozezná tato zařízení jako odběratele.

• Zatímco se powerbanka nabíjí, není
možné do ní připojit žádné mobilní
 zařízení a to začít nabíjet. 

Nabíjení powerbanky přes USB

1.   Odšroubujte krytku ve
směru hodinových ručiček.

2.   Připojte powerbanku po -
mocí dodaného micro USB
nabíjecího kabelu k USB
portu na počítači nebo 
k síťovému adaptéru s USB
přípojkou (není součástí
dodávky). Nabíjení se spustí
automaticky. 

PC/Mac
USB



2.   Do powerbanky připojte
zařízení, které chcete
nabíjet, pomocí nabíjecího
kabelu s USB daného zaří-
zení. Nabíjení se spustí
automaticky. 

Kontrolka trvale svítí a infor-
muje tak, že se připojený
přístroj nabíjí. 
Doba nabíjení závisí na kapa-
citě akumulátoru zařízení,
které chcete nabíjet.

m

Pokud chcete proces nabíjení předčasně ukončit,m

jednoduše vytáhněte USB nabíjecí kabel a našrou-
bujte zpět krytku pohybem proti směru hodinových
ručiček. Při našroubovávání dbejte na to, aby
gumové těsnění řádně dosedlo do krytky.

6

Kontrolka pomalu bliká a oznamuje tak, že se power-
banka nabíjí.

Doba nabíjení: cca 5 hodin. Powerbanku nabíjejte•
přednostně při pokojové teplotě.

3.     Po nabití vytáhněte micro USB nabíjecí kabel a
pohybem proti směru hodinových ručiček opět
 našroubujte krytku. Při našroubovávání dbejte na
to, aby gu mové těsnění řádně dosedlo do krytky.

Nabíjení zařízení napájených akumulátory pomocí
powerbanky

Dodržujte také pokyny v návodu k použití 
Vašeho mobilního zařízení.

1.   Odšroubujte krytku ve
směru hodinových ručiček.
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Powerbanka se automaticky vypne, jakmile bude
připojené zařízení úplně nabité.

Kapesní LED svítilna

Svítilnu zapnete otočením hlavy
svítilny až na doraz ve směru
hodinových ručiček. 

Svítilnu vypnete otočením hlavy
svítilny až na doraz proti směru
hodinových ručiček. 

Závada / náprava
Zařízení připojené za účelem nabíjení se nenabíjí.

Je zařízení, které chcete nabíjet, správně připojené •
do powerbanky?

m

m

Je powerbanka nabitá? Pokud kontrolka nesvítí, •
je powerbanka vybitá. 

Pokud používáte powerbanku v blízkosti silných mag-•
netických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů),
může dojít k chybné funkci. Změňte stanoviště, pře-
rušte spojení mezi zařízením které chcete nabíjet a
powerbankou a znovu je propojte. 

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí powerbanky může vést
k poruchám funkčnosti. 
Pokud powerbanka nefunguje správně, vytáhněte USB
nabíjecí kabel a znovu jej zastrčte. Pak připojte power-
banku k nabíjení k USB portu na počítači nebo k síťo-
vému adaptéru s USB přípojkou (není součástí dodávky)
a několik minut powerbanku nabíjejte.



Technické parametry
Model:                                  350 424

Akumulátor:                         Li-Ion, 2200 mAh / 8,14 Wh
(není možné vyměnit)

Vstup:                                  micro USB, DC 5 V, 2 A

Výstup:                                 USB, DC 5 V, max. 2,4 A

Doba nabíjení 
(powerbanky):                     cca 5 h 

Okolní teplota:                    +10 až +40 °C

Stupeň krytí:                        IPX4 
(s našroubovanou krytkou)

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si
 vyhrazujeme právo technických a
 vzhledových změn.

Likvidace
Přístroje označené tímto symbolem a také
vybité akumulátory a baterie se nesmí vy -
hazovat do domovního odpadu! Staré přístroje
jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od
domovního odpadu a vybité akumulátory/
baterie jste ze zákona povinni odevzdávat 

ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo 
ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. 

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je 
z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve
výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili
plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bez-
pečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený
na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj 
i akumulátor.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
 přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy.

Číslo výrobku: 350 424
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