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Návod na použitie a zárukask

Nafukovacia postava s LED

www.tchibo.sk/navody



Vážení zákazníci,

Plášť vašej novej postavy s LED je vyrobený z
veľmi tenkých, ľahkých vlákien z umelej hmoty,
ktoré podporujú nízky výkon pumpy a tým i
níz ku spotrebu energie. Materiál je odolný voči
poveternostným vply vom, ale citlivý na pôso -
be nie mechanic kých vply vov a horúčavy/otvo -
reného plameňa – s vý robkom preto zaobchá -
dzajte opatrne, aby ste mali z neho čo najdlh -
šie radosť. 
Plášť je ručne šitý a mierne prepúš ťa vzduch,
preto si postava vytvorí svoju formu len pri
zapnutej pumpe. Pumpa je konci povaná na
trvalú prevádzku, postava sa dá nastaviť aj
prostredníctvom funkcie časovača. 
Želáme vám krásny zimný čas. 

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.

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na•
osvetlenie miestností alebo exteriérov. 

Výrobok je navrhnutý na použitie v exteriéroch. Je•
navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na
komerčné účely.

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

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré mô -•
že hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektric-
kými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom použí-
vanie elektrických prístrojov bez dozoru.

Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu•
krytia IP44. Znamená to ochranu pred vniknutím drô -
tom a proti striekajúcej vode, ako napr. pri daždi.
Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vo -
dou. Výrobok v žiadnom prípade nepo užívajte pod
vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne
hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej•
zásuvky, ktorej sieťové napätie zodpovedá technic -
kým údajom sieťového adaptéra. LED diódy nie sú
stmievateľné. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tl -
mením osvetlenia.

Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých•
sa môžu vytvárať mláky. Chráňte pumpu pred rozto-
penou vodou. 

Otvory pumpy na nasávanie vzduchu musia byť vždy•
voľné. Pri silnom snežení a vetre kontrolujte, či sa
netvoria záveje alebo kopy popadaného lístia a pod.
a pravidelne ich odstraňujte. 

Používajte len predlžovací kábel schválený na pou -•
žitie v exteriéri a vhodný k sieťovému adaptéru na
postave s LED. Príp. sa poraďte v špecializovanej 
predajni. 

Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky•
zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adap-
téra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového
adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo
zásuvky.

Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky …•
… pri poruchách počas prevádzky, 
… pri búrkach a
… pred čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípoj-
ný kábel.

Výrobok používajte len s priloženým sieťovým adap-•
térom.

Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať.•
Chráňte prípojný kábel pred horúcimi povrchmi
a ostrými hranami. 

Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetel-•
nými reťazami a pod. výrobkami.

Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu•
elektrického prúdu. 
Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť
vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Dbajte
na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade
potreby mohli rýchlo vytiahnuť sieťový adaptér. 

Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných•
poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom
kábli alebo na sieťovom adaptéri.

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami•
nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení
prípojného kábla sa obráťte na predajné miesto
alebo na odbornú prevádzku. 



Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.•
Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.

Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas prevá-•
dzky ho nezakrývajte. 

Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať. •
Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky.

Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca –20 °C.•
Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interié -
ru – inak sa môže poškodiť.   

Postavu s LED upevnite vždy s priloženými lankami •
a kolíkmi do zeme. Nekontrolovateľne vejúca postava
môže predstavovať značné nebezpečenstvo napr. pre
cestnú premávku. Ak výrobok umiestnite na balkóne,
dobre ho priviažte lankami. 

Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke•
a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite
včasnú demontáž výrobku.

Postava s LED je vyrobená z veľmi tenkých, ľahkých•
vlákien z umelej hmoty, ktorá podporuje nízky výkon
pumpy a tým i nízku spotrebu energie. Plášť je preto
veľmi citlivý na poškodenia. Postavu udržujte mimo
dosahu otvorených plame ňov, horiacich cigariet,
svie čok, faklí a pod., horúcich povrchov, špicatých,
ostrých a drsných objektov a povrchov. Plášť výrob -
ku sa môže poškodiť trvalým trením napr. o steny
domu, neošetrené drevené povrchy, alebo ked sa
postava pritlačí ku kríkom a pod. 

Postavu umiestnite podľa možností voľne do prie-
storu a dostatočne ju upevnite, aby sa nemohla dať
pritlačiť k okolitým objektom. 

Čistenie a uschovanie

Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.1.
Výrobok čistite mierne navlhčenou, mäkkou 2.
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pred poskladaním a uschovaním nechajte plášť3.
výrobku v rozloženom stave dobre uschnúť. 

Výrobok skladujte na suchom, chladnom mieste4.
chránenom pred priamym slnečným žiarením. 

Technické údaje

Model:                                  367 057 / 367 058

Sieťový adaptér

       Vstup:                           220 – 240 V ~ 50/60 Hz

       Výstup:                         12 V 1000 mA, 12 W   

       Trieda ochrany:            II  

       Druh krytia:                  IP44

Zdroj svetla:                         LED diódy

Teplota prostredia:             –20 až +40 °C

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

Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnov ších
technologic  kých  postupov a podrobený prísnej
 kontrole  kvality. Zaručujeme  bezchybnú akosť
tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas
záručnej doby  nedostatok, výrobok reklamujte
cez  distribútora, u ktorého ste ho zakúpili  (filiálka
či internetový obchod). Naši tamojší  kolegovia
vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody  spôsobe né
nesprávnym používaním výrobku, na diely

 podliehajúce  rýchlemu  opotrebeniu ani na
 spotreb ný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe 
a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku
vyplývajúce zo zákona. 

Číslo výrobku: 
367 057 Mikuláš
367 058 Snehuliak



spínač zap./vyp.

Postavenie, zapojenie a upevnenie

Zvoľte si podľa možností miesto v blízkosti zá -1.
suvky chránené pred poveternostnými vplyvmi, 
na ktorom postava môže voľne stáť. Ako podklad
je vhodná pôda alebo trávnik, do ktorého sa dajú
upevniť kolíky do zeme. 

Plášť rozprestrite a držte ho pri nafukovaní 2.
v pozícii, aby sa dal voľne rozvinúť. 

Prípojný kábel upevnite podľa zobrazenia k sieťo-3.
vému adaptéru a ten zasuňte do zásuvky. Spustí
sa pumpa a plášť sa napĺňa vzduchom. 

Zabezpečte, aby otvory na nasávanie vzduchum

pumpy neboli prikryté alebo blokované! 

3 pútka upevnite dole na nohách postavy prilo -4.
ženými kolíkmi do zeme. 

3 lanká zauzlite na horných 3 pútkach a natiahnite5.
ich ďalšími kolíkmi do zeme (pozri obr.). 

Ak podklad nie je vhodný na pripevnenie kolíkovm

do zeme, musíte postavu dobre pripevniť lankami.
Aj 3 spodné pútka pripevnite vhodnými šnúrami. 

Pumpa je koncipovaná na trvalú prevádzku. Plášť nie 
je celkom vzduchotesný, pumpujúci vzduch ho nemôže
prasknúť. Pokiaľ je sieťový adaptér zasunutý v zásuvke,
tak je pumpa zapnutá a permanentne pumpuje 
do plášťa vzduch. Keď sieťový adaptér vytiahnete 
zo zásuvky, pumpa sa vypne 
a z postavy uniká vzduch. 

Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača

Funkcia časovača funguje súčasne s LED, ako aj 
s pumpou.

Stlačte spínač na sieťovom adaptéri …m

… 1x na trvalé zapnutie postavy. 

… 2x na zapnutie postavy funkciou časovača.
Zelená LED v spínači svieti. 

… 3x na vypnutie postavy. 

Funkcia časovača: Postava sa zapína a vypína 
v nasledovnom cykle: zapnutá: 6 hodín, vypnutá: 
18 hodín, zapnutá: 6 hodín atď.

Ak postavu prevádzkujete s funkciou časovača, 
pravidelne kontrolujte, či sa vo vypnutých cykloch 
na plášť nedostal sneh alebo iná záťaž. Plášť sa pred
opätovným zapnutím výrobku musí dať voľne rozvinúť.

Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto sym-
bolom, sa nesmú likvidovať spolu s do mo -
vým odpadom! Máte zákonnú povinnosť 
likvidovať staré prístroje oddelene od

domo vé ho odpadu. Informácie o zberných dvoroch,
ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne vaša obecná alebo mestská správa.


