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Vážení zákazníci,

s Vaší novou sluneční plachtou budete přes den 
ochránění před nadměrným slunečním zářením 
– a během stmívání vykouzlí světelný řetěz 
s napájením solární energiií působivé hvězdné 
nebe. Materiál je odolný vůči povětrnostním 
 vlivům, ale je citlivý na mechanická působení 
a horko/otevřený oheň – zacházejte s výrobkem 
proto velmi opatrně, abyste z něj měli dlouhou 
dobu radost. 

Přejeme Vám krásný letní čas. 

Váš tým Tchibo 

Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a pou
žívejte 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.

• Výrobek je koncipován k používání ve vnějších 
prostorách. Je určen k ochraně před slunečním 
zářením a ne před deštěm. Tento výrobek je 
koncipován pro soukromé použití a není vhodný 
pro komerční účely.

• Světelný řetěz je pouze dekorace a není určen 
k osvětlení místností nebo vnějších prostor. 

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

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vznik
nout nevhodným zacházením s elektrickými 
 zařízeními. Nenechávejte proto děti používat 
elektrická zařízení bez dozoru. 

• Elektrické komponenty výrobku jsou vhodné 
k používání ve venkovních prostorách a odpoví
dají stupni krytí IP44. To znamená, že tyto kom
ponenty jsou chráněny proti vniknutí nástrojem, 
drátem nebo cizím tělesem o průměru větším 
než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. 
Chraňte  
je však před silným deštěm a tekoucí vodou. 
 Výrobek se v žádném případě nesmí používat 
pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu 
a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým 
 proudem. 

• Výrobek se smí používat pouze s přiloženým 
 solárním modulem a akupackem. V žádném 
 případě nepoužívejte nenabíjecí baterie spolu 
se solárním panelem! Hrozí nebezpečí výbuchu. 
 Pokud by byl vsazený akupack defektní, vyměňte 
jej pouze za stejný model akupacku, který si 
 můžete objednat prostřednictvím zákaznického 
servisu. 

• Akumulátory se nesmí rozebírat, vhazovat  
do ohně ani zkratovat.

• Pokud by akumulátory vytekly, zabraňte kontaktu 
jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně 
zasažená místa omyjte vodou a neprodleně 
 vyhledejte lékařskou pomoc.

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

• Propojovací kabel nesmí být zalomený nebo 
skřípnutý. Propojovací kabel udržujte v dosta
tečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých 
hran. 

• Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými 
světelnými řetězy ani podobnými výrobky. 

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou 
na výrobku samotném, na propojovacím kabelu 
nebo solárním modulu viditelná poškození. 



• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani 
 výměnu propojovacího kabelu nesmíte provádět 
Vy sami. Pokud je propojovací kabel poškozený, 
obraťte se na náš zákaznický servis nebo od
bornou opravnu. 

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází 
v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte. 

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se 
 nesmí vyměňovat. 

• Svítidlo se nesmí polepovat, zakrývat ani poma
lovávat. 

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

• Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s tep
lotou přibližně do –20 °C. Při nižších teplotách 
jej uchovávejte v domě, v opačném případě by 
se mohl poškodit. 

• Výrobek bezpečně upevněte pomocí přiloženého 
upevňovacího materiálu na třech bodech. 
 Nekontrolovaně vlající plachta může tvořit 
značné nebezpečí např. pro silniční provoz. 

• Výrobek není určen do silného větru, bouře 
nebo jiných nepřízní počasí! Pokud se stahuje 
k bouřce nebo začíná foukat silný vítr, výrobek 
včas demontujte. 

• Plachtu neupevňujte vodorovně, nýbrž vždy 
s lehkým spádem, aby mohla stékat dešťová 
voda. Pokud by i tak došlo k shromáždění většího 
množství vody na plachtě, včas ji vyprázdněte. 

• Plachtu udržujte v dostatečné vzdálenosti 
od otevřeného ohně, hořících cigaret, svíček, 
 pochodní apod., horkých povrchů, špičatých, 
ostrých a hrubých předmětů a povrchů. 



Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje  
záruku v trvání 3 let od data prodeje. 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, 
 Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme 
veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem 
pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z ob
chodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů 
autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka 
platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neod
bornou manipulací nebo  nedostatečným odvápňo
váním, na díly podléhající rychlému opotřebení 
ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat 
v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy 
můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, 
na vlastní náklady za režijní cenu  kalkulovanou 
individuálně v našem  servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční 
práva.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, 
obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický 
 servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi 
 pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu. 

  Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, 
uveďte prosím následující údaje: 
•  svou úplnou adresu, 
•   telefonní číslo (na kterém jste přes den 

k zastižení) a/nebo e-mailovou adresu,
  •  datum prodeje a 
  •   pokud možno co nejpřesnější popis 

závady.

K výrobku přiložte kopii účtenky. Výrobek dobře 
zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. 
Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude 
Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno 
rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět. 

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nej
bližším obchodě Tchibo. 

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, 
informujte nás o tom, jestli:

• si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
• Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět 

(na Vaše náklady) nebo
• máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, 
chtít objednat příslušenství nebo budete 
mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte 
se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy 
uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis

800 900 826 
(zdarma)

   pondělí  pátek 8:00  20:00 hod. 
sobota   8:00  16:00 hod. 
email: service@tchibo.cz 

Číslo výrobku:  388 883



Upevnění

Výběr místa k zavěšení
Solární světelný řetěz není závislý na zdroji 
 elektrického proudu.  
Je však závislý na sluneční energii, a proto je   
při jeho umisťování třeba zohlednit a dodržet 
 následující body:

• Výrobek zavěste na takové místo, na kterém 
bude solární modul přes den pokud možno 
dlouho vystaven slunečnímu záření.

•  Neumisťujte ho na místa, která jsou úplně nebo 
z větší části položena ve stínu (stromy, hřeben 
střechy apod.). Neumisťuje výrobek na severní 
stranu budovy. Na takových místech není přes 
den dostatek slunečního světla.

•  V noci by výrobek neměl být trvale osvětlen 
 jinými zdroji světla, např. silným bodovým 
 světlem, které osvětluje vjezd do garáže apod. 
Mějte na paměti, že spousta světelných zdrojů 
se zapíná teprve uprostřed noci nebo v závislosti 
na pohybu.

Montáž
Šrouby a hmoždinky k montáži na stěnu nejsou 
součástí balení. Před montáží se informujte 
o vhodném montážním materiálu pro Vaši zeď. 

Důležité: Abyste mohli světelný řetěz kdykoli 
 vypnout, dbejte na to, abyste později dosáhli 
na roh se solárním modulem a akupackem. 

  M Solární modul musí být připevněn na horní 
stranu plachty, světelný řetěz je připevněn 
na spodní straně. 

  M Sluneční plachtu upevněte stabilně na třech 
bodech. Možná je… 
… montáž na zeď s dodanými karabinami 
a upevňovacími destičkami. Bezpodmínečně 
použijte na každou upevňovací destičku 
4 šrouby a hmoždinky.  
… přímá montáž pomocí dodané šňůry nebo 
karabin na zábradlí nebo jiný stabilní bod. 



Upevnění akupacku a solárního modulu

1. Zástrčku propojovacího kabelu zasuňte 
do připojovací zdířky solárního modulu.  
 Převlečnou matici pevně utáhněte, aby 
bylo zajištěno vodotěsné spojení. 

2. Solární modul položte na plochu se suchým 
zipem sluneční plachty a uzavřenou přihrádku 
na baterie s akupackem opatrně zasuňte do 
všité kapsy – vypínačem dolů, aby se tam 
 nemohla shromažďovat voda. Stiskněte suchý 
zip dohromady. 

Nabíjení akumulátoru
• Akupack se nabíjí pouze tehdy, když je 

 sluneční plachta se solárním modulem  
na horní straně umístěna na slunném místě. 

•  V závislosti na počasí a intenzitě slunečního 
záření může trvat několik hodin, než solární 
modul akupack zcela nabije.

•  V zimě nebo během několika po sobě následu
jících oblačných dnů se může stát, že akupack 
se nenabije dostatečně. Světelný řetěz na 
 několik dní vypněte. Akupack se nabíjí i tehdy, 
když je světelný řetěz vypnutý. 

Zapnutí/vypnutí

vypínač

  M Vypínač na přihrádce na akupack posuňte …

 … do polohy ON k zapnutí světelného řetězu. 

Světelný řetěz je vybaven snímačem jasu. Jakmile 
se setmí, světelný řetěz se automaticky zapne a 
při dostatečném jasu příští ráno se opět vypne. 

 …  do polohy OFF k úplnému vypnutí světel
ného řetězu. 

Čištění a uchovávání 

Čištění

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým 
proudem

• Výrobek neponořujte do vody. Nelze ho prát. 

POZOR na věcné škody

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

Plachtu lze otírat vlhkým hadříkem, ale nelze ji 
prát. Dbejte informací uvedených na všitém štítku. 

1. Světelný řetěz vypněte. 

2. Výrobek otřete lehce navlhčeným měkkým 
hadříkem, který nepouští vlákna. 

3. Plachtu nechte rozprostřenou dobře uschnout, 
než ji příp. složíte a uschováte. 



Uchovávání 
  M Výrobek uchovávejte v suchu, chladu 
a chraňte jej před přímým slunečním 
 zářením.  

  M Na výrobek nepokládejte žádné těžké 
 předměty. 

Výměna akupacku

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

Solární světelný řetěz nepoužívejte 
s normálními bateriemi, které nelze dobíjet. 
 Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akupack je dimenzován pro dlouhodobý provoz. 
Po dlouhé době používání však může být zapotřebí 
akupack vyměnit.  
Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení 
a jejich výkon může klesat.

1. Odjistěte přihrádku 
na baterie a odklopte 
víko přihrádky na 
baterie. 

2. Vyjměte akupack. 

 3. Stiskněte zaska
kovací výstupky 
na zástrčce 
 starého akupacku 
směrem k sobě  
a zástrčku vytáh
něte. Případně  
si vezměte na 
 pomoc ploché 
kleště. 

4. Zasuňte 
zástrčku nového 
akupacku.  
Nový akupack 
můžete objed
nat v  našem 
 zákaznickém 
servisu 
(viz  kapitola 
„Záruka“).

 5. Vložte nový akupack. 

 6.  Uzavřete víko přihrádky na baterie 
a  zajistěte ho. 



Likvidace
Výrobek, jeho obal a dodané akumulátory byly 
zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. 
To snižuje produkci odpadů a chrání životní 
 prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních 
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 Přístroje označené tímto symbolem 
a také vybité baterie a akumulátory  
se nesmí vyhazovat do domovního odpa
du! Staré přístroje jste ze zákona povinni 
likvidovat odděleně od domovního odpadu 

a 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. Elektrická 
zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak 
 hodnotné  suroviny, tak i nebezpečné látky.  
Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci 
škodit zdraví a životnímu prostředí. 

Sejmutí světelného řetězu

  M K likvidaci světelného řetězu ho odejměte 
a zlikvidujte odděleně od plachty do elektro
odpadu. K tomu uvolněte suché zipy na spodní 
straně plachty. 

Technické parametry

Model:     388 883

Solární modul:   5 V, 1,5 W 

Akumulátor:      3x 1,2 V NiMH, 
3,6 V / 1000 mAh

 Třída ochrany:  III 

 Stupeň krytí:  IP44

Osvětlovací  
prostředky:    LED

Okolní teplota:   –20 až +40 °C

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


