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Návod na použitie

Nočné LED svetlo
vo forme obláčika



Vážení zákazníci!

S vaším novým nočným LED svetlom vždy nájdete
cestu. 

LED diódy sa pri zotmení automaticky zapnú a v nasle-
dujúce ráno sa pri dostatočnom svetle znovu vypnú.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



Bezpečnostné 
upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia
a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto
návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo
škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak
výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj
tento návod.

Účel použitia

Nočné svetlo je určené na použitie v suchých interié-
roch ako pomocné svetlo a orientačná pomôcka v tme. 

Nie je vhodné na použitie v komerčných priestoroch. 



NEBEZPEČENSTVO pre deti

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže•
hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými
prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu
detí.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Nevystavujte nočné svetlo vlhkosti, striekajúcej alebo•
kvapkajúcej vode, pretože inak hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. 

Nočné svetlo zapájajte iba do predpisovo nainšta -•
lovanej zásuvky, ktorej sieťové napätie sa zhoduje 
s technickými údajmi nočného svetla. 



Vytiahnite nočné svetlo zo zásuvky: pri búrke, ak sa•
počas používania vyskytli poruchy, ak sa dlhší čas
nepoužíva alebo pred čistením.

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Keďže •
svetelné diódy majú mimoriadne dlhú životnosť, ich
výmena nie je potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú
vymieňať. Svetelné diódy sú pevne namontované
v svietidle. Pri otvorení nočného svetla sa môžu
poškodiť.

Neuvádzajte nočné svetlo do prevádzky, keď vykazuje•
viditeľné poškodenia, alebo spadlo.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky. Prach z nočného
svetla utrite mäkkou, suchou handričkou.



Používanie
Svetelný snímač sa na -
chá dza na vrchnej strane
nočného svetla. 
Nad nočným svetlom sa 
v odstupe min. 200 mm
nesmie nachádzať regál
a pod., v opačnom prí-
pade sa svetelný snímač
aktivuje a nočné svetlo
bude neúmyselne tvalo
zapnuté.

Zapojte nočné svetlo do zásuvky. LED diódy sa prim

zotmení automaticky zapnú a v nasledujúce ráno
sa pri dostatočnom svetle znovu vypnú. 

> 200mm



Technické údaje
Model:                           369 663

Sieťové napätie:           220 – 240 V ~ 50 Hz 

Trieda ochrany:            II  

Výkon:                          max. 0,5 W

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

V rámci vylepšovania produktov si vyhra-
dzujeme právo na technické a optické
zmeny na výrobku.



Likvidácia
Prístroje, ktoré sú označené týmto symbo -
lom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje 
od delene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne obecná alebo mestská správa. 

Číslo výrobku: 369 663


