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Sviečky na vianočný 
stromček s  LED

Návod na použitie a  zárukask
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Technické údaje

Model:                               367 499 (10 sviečok) 
                                          367 033 (25 sviečok)
Diaľkový ovládač
Batéria:                             1x CR2032, 3 V
Dosah:                               cca 5 metrov
Sviečky
Batérie:                             
            367 499:               10x LR03(AAA)/1,5V
            367 033:               25x LR03(AAA)/1,5V
Zdroj svetla:                     LED diódy
Druh krytia:                      IPX4
Prevádzkový čas:             cca 120 hodín (s  1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:          –10 až +40 °C
Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na
technické a optické zmeny na výrobku.
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Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte 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

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie
priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je
vhodný na komerčné účely. 
Výrobok je vhodný na použitie nielen v  interiéri, ale aj 
v exteriéri. 

Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod•
dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť,
a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí  – okrem
iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Diaľkový•
ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí
gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu
vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj
vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu
detí. Keď sa priehradka na batériu nezatvára správne, nepouží-
vajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí.
Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej
prieniku do tela okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

Pozor! Pri nesprávnom založení môžu lítiové batérie explo-•
dovať. Pri vkladaní preto bezpodmienečne dbajte na správnu
polaritu (+/–). Používajte iba rovnaký alebo rovnocenný typ
batérie (pozri „Technické údaje“).
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Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo•
skratovať. 

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou,•
očami a  sliznicami. Prípadne ihneď opláchnite postihnuté
miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.

Chráňte batériu pred nadmerným teplom. •
Vybitú batériu vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám,
ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie.

Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie•
je potrebná ich výmena. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať. 

Na pripevnenie sviečok nepoužívajte príliš tenké vetvičky,•
mohli by sa zlomiť.

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnot-
ných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a chráni životné prostredie.
Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na
to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a  ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa
nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne,
vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.
Batérie a  akumulátory nepatria do domového
odpadu!
Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré prístroje
a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo
mestskej správy alebo v  špecializovanej predajni, 
ktorá predáva batérie.
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Používanie

Vloženie batérie do sviečky

1.    Odskrutkujte tanier od sviečky 
v smere Open.

2.   Vložte novú batériu podľa
obrázka. Dbajte pritom na
správnu polaritu (+/–).

3.   Znova naskrutkujte tanier 
na sviečku v smere Close.

Aktivovanie diaľkového ovládača

   Z priehradky na batériu 
diaľkového ovládača 
vytiahnite izolač ný pásik.

LED sviečka

batéria

tanier s upínacím 
držiakom

PULL PULL

izolačný pásik

m
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Zapnutie a vypnutie 
LED sviečok

Diaľkový ovládač má dosah
cca 5 m a sviečky zachytí
v dosahu cca 50 cm.

Diaľkovým ovládačom
môžete sviečky zapnúť
a opäť vypnúť.

1.    Diaľkový ovládač podržte v  smere
sviečok. Dbajte na to, aby sa
medzi diaľkovým ovládačom
a sviečkami nenachádzali žiadne
predmety. 

2.   Na zapnutie LED sviečok stlačte
tlačidlo ON na diaľkovom ovládači.
Kontrolka na diaľkovom ovládači
nakrátko zasvieti na červeno.

3.   Na vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo OFF na diaľkovom
ovládači. Kontrolka na diaľkovom ovládači nakrátko
zasvieti na červeno.

kontrolka
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Aktivácia funkcie časovača

Pomocou tejto funkcie sa LED sviečky automaticky zapínajú
a vypínajú.

   Stlačte tlačidlo TIMER na diaľkovom ovládači.
LED sviečky sa teraz zapnú len na 6 hodín, potom sa 
automaticky vypnú na 18 hodín, následne sa znova zapnú
na 6 hodín atď.

   Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie 
LED sviečok stlačte tlačidlo OFF na diaľkovom ovládači.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak sviečky už nereagujú na diaľkový
ovládač, musí sa vymeniť batéria. 
Budete potrebovať batériu typu 
CR2032, 3 V.

Nechytajte novú batériu holými
rukami, ale použite na to suchú
utierku. Zvyšky mastnoty na 
kon taktných plochách skracujú 
životnosť batérie. 

1.    Potlačte jazýček na kryte priehradky na batérie nahor 
a odoberte kryt priehradky na batérie.

2.   Vyberte vybitú batériu a vložte novú. Dbajte na správnu
polaritu (+/–). Plusový pól (+) musí smerovať nahor.

3.   Kryt priehradky na batérie opäť správne nasaďte. 
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

m

m

jazýček



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:   367 499   10 sviečok
367 033   25 sviečok
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