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Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně 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
Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není
vhodný jako osvětlení místnosti. Tento výrobek je koncipován pro soukromé
použití a není vhodný pro komerční účely.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí
udušení!
• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné
manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte
při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
VÝSTRAHA před poraněním
• Akumulátor je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit ani se nesmí
vyměňovat svépomocí. V případě poškození akumulátoru nebo samotné
lampy výrobek zlikvidujte.
• Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny.
Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
POZOR na věcné škody
• Výrobek chraňte před vlhkostí. Neponořujte ho do vody nebo jiných kapalin.
• Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
• Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním
zářením a extrémními teplotami.
2

• Při dobíjení akumulátoru …
•

… při připojení k elektrické síti přes USB adaptér dodržujte technické
parametry.

•

… při připojení k počítači zavřete nejdřív všechny otevřené aplikace,
abyste v případě problémů zabránili ztrátě dat.

•

… při použití powerbanky dodržujte její technické. parametry a příslušný
návod k použití.

Připojení lampy k elektrické síti / nabití akumulátoru
Lampu můžete provozovat přímo přes vstup USB, resp. připojením k síti
prostřednictvím síťového adaptéru (není součástí balení). Přitom se bude
integrovaný akumulátor současně nabíjet. Kromě toho můžete lampu používat
bezdrátově (bez síťového kabelu) díky nabitému akumulátoru.
Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl.
Budete-li lampu používat v režimu akumulátoru, pak před prvním použitím
akumulátor plně nabijte.
L ampu připojte podle obrázku dodaným nabíjecím
kabelem USB do portu USB svého počítače nebo
síťovým adaptérem se vstupem USB (není součástí
balení). Nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka
nabíjení svítí červeně. Akumulátor nabíjejte tak
dlouho, dokud se kontrolka nezmění z červené
na zelenou.
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Doba nabíjení
vybitého akumulátoru je:

cca 3 hodiny.

Provozní doba
(když je akumulátor zcela nabitý) je: cca 4 hodiny (jasné světlo - 100 %),
cca 8 hodin (tlumené světlo - 75 %)
cca 10 hodin (tlumené světlo - 50 %)
cca 13 hodin (tlumené světlo - 25 %)
A byste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte
akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.
Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě.
Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití
Svítidlo je vybaveno funkcí step dimming se čtyřmi různými stupni jasu.
	Stiskněte, resp. ťukněte na nohu svítidla:
	
stisknout
stisknout
stisknout
stisknout
stisknout

1x:
2x:
3x:
4x:
5x:
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- jasné světlo (100 %)
- tlumené světlo (75 %)
- tlumené světlo (50 %)
- tlumené světlo (25 %)
- vypnuto

Technické parametry
Model: 					607 034
Akumulátor:				
(testováno podle UN 38.3)

lithium-iontový (akumulátor) 3,7 V

Vstup:					USB DC5V 1A
Doba nabíjení:			

1800 mA

(symbol
znamená stejnosměrný proud)
jmenovitá energie: 6,66 Wh

cca 3 hodiny

Doba provozu:			cca 4 hodiny (jasné světlo - 100 %),
cca 8 hodiny (tlumené světlo - 75 %)
cca 10 hodiny (tlumené světlo - 50 %)
cxa 13 hodiny (tlumené světlo - 25 %)
Osvětlovací prostředky:

světelné diody (LED)

Okolní teplota: 			

–10 až +40 °C

Made exclusively for:		Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.
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Likvidace
Přístroje označené tímto symbolem a také vybité baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste
ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité
baterie/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.
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 bezpečnostní riziko.
Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně
zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 607 034

