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Akumulátorové vreckové svietidlo 
s LED a powerbank

Návod na použitiesk www.tchibo.sk/navody



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

Powerbank je navrhnutá na nabíjanie rôznych mobil-•
ných zariadení napájaných akumulátormi nabíjacím
napätím 5 V, ako sú napr. mobily, smartfóny, MP3/MP4
prehrávače a pod. 

Výrobok je určený na použitie v interiéri, ako aj •
v exteriéri. Pomocou karabínky ho môžete upevniť 
na taške, opasku a pod.

Powerbank sa dá nabíjať cez USB port na počítači•
alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou dodávky).
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Vážení zákazníci!

So svojím novým akumulátorovým vreckovým
svietidlom s LED a powerbank nabijete na cestách
úplne jednoducho napr. akumulátor svojho smartfónu. 
Akumulátorové vreckové svietidlo s LED a powerbank
ponúka nasledujúce výhody:

• inteligentná ochrana proti: prebitiu, hĺbkovému
vybitiu, prepätiu, skratu,

• nízka miera samovybíjania,

• jedno nabitie akumulátora (2200 mAh) postačuje
napríklad na 1 nabitie smartfónu alebo na prevádz -
kovanie vreckového svietidla až do 25 hodín.

Akumulátor powerbank sa dá nabíjať cez USB port 
na počítači alebo sieťovom adaptéri (nie je súčasťou
dodávky).

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



3

Výrobok používajte iba pri miernych klimatických•
 podmienkach.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je•
vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

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

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

VAROVANIE pred požiarom

Powerbank a zariadenia pripojené na nabíjanie sa•
počas nabíjania zohrejú. Nezakrývajte zariadenia. 

Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušných plynov.•

Udržiavajte výrobok v dostatočnej vzdialenosti •
od otvoreného ohňa.

VAROVANIE pred poraneniami

Vreckové LED svietidlo svieti veľmi jasne. Nepozerajte•
sa priamo do neho. Nesvieťte nikomu priamo do očí.

Nepokúšajte sa o pripojenie iných zariadení, ani•
o priame nabíjanie samostatných akumulátorov. 
Bežné batérie sa nesmú nabíjať!

Nevystavujte výrobok pôsobeniu otvoreného ohňa,•
vody, vlhkého prostredia, vysokých teplôt a pod. 
Hrozí nebezpečenstvo prehriatia, výbuchu a skratu.

Chráňte výrobok pred nárazmi, kolíziami, otrasmi•
a inými mechanickými vplyvmi.

Nerozoberajte výrobok. Nevykonávajte na výrobku•
žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť
používateľa. Opravy zverte výlučne špecializovanej
opravovni.

Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie •
sa vymieňať. 



hlava svietidla: 
otočný spínač zap/vyp 
pre vreckové svietidlo

s LED

vstup 
Micro-USB-IN

Prehľad 
(obsah balenia)

karabínka

krycí klobúčik
s gumovým
tesniacim
krúžkom

USB 
port

kontrolka
nabíjania
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POZOR – Vecné škody
LED dióda vo vreckovom svietidle sa nemôže a nesmie•
vymieňať.

Výrobok je pri krycom klobúčiku naskrutkovanom •
až na doraz chránený proti striekajúcej vode, ako 
napr. dážď (IPX4). Neponárajte ho však do vody. 
Počas nabíjania (odskrutkovaný krycí klobúčik)
nie je zabezpečená ochrana proti striekajúcej vode.

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne•
ani abrazívne čistiace prostriedky.

Výrobok používajte iba pri teplote prostredia v rozsahu•
+10 °C až +40 °C a pri vlhkosti vzduchu 40 až 70 %. 

Upozornenie
Ak si chcete vziať akumulátorové vreckové svietidlo
s LED a powerbank na cestu lietadlom, zistite si najprv
u vašej leteckej spoločnosti, či a za akých podmienok 
je nosenie powerbank povolené.

bez vyobrazenia:
• nabíjací kábel Micro-USB
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Používanie
• Pred prvým použitím musíte výrobok úplne

nabiť.

• Aby ste zabezpečili bezproblémovú funkciu
powerbank, pravidelne ju vybite a nabite 
(min. každých 6 mesiacov).

• Keď interná kapacita powerbank poklesla príliš
alebo keď sa vyskytli problémy s elektronikou,
powerbank sa vypne s cieľom ochrany zariadenia
pripojeného na nabíjanie pred poškodením.
Vreckové svietidlo s LED svieti v tomto prípade
len slabo, resp. nesvieti vôbec.

• Keď nie je powerbank pripojená k žiadnemu
zariadeniu, vypne sa po niekoľkých sekundách
automaticky. 
To platí aj pre pripojené zariadenia s príkonom
pod 80 – 120 mA, pretože tieto nerozpozná
powerbank ako spotrebiče.

• Počas nabíjania powerbank nie je možné pripojiť
a nabíjať žiadne mobilné zariadenie. 

Nabíjanie powerbank cez USB port

1.   Odskrutkujte krycí klobúčik
v smere hodinových ručičiek.

2.   Pripojte powerbank pomo -
cou dodaného nabíjacieho
kábla Micro-USB na USB
 prípojku svojho  počítača
alebo  sieťového adaptéra
s USB zdierkou (nie je
súčasťou dodávky).
 Nabíjanie sa spustí
 automaticky. 

PC/Mac
USB



2.   Pripojte zariadenie, ktoré
chcete nabiť, na powerbank
s USB nabíjacím káblom
zariadenia. Nabíjanie sa
spustí automaticky. 

Kontrolka svieti trvalo, čím
 signalizuje, že sa nabíja
 pripojené zariadenie. 
Trvanie nabíjania závisí 
od kapacity akumulátora
 zariadenia, ktoré chcete nabiť.

Keď chcete ukončiť nabíjanie predčasne, vytiahnitem

jednoducho USB nabíjací kábel a znova naskrutkujte
krycí klobúčik proti smeru hodinových ručičiek. 
Pri naskrutkovaní dbajte na to, aby gumové tesnenie
na krycom klobúčiku správne dosadalo.

Powerbank sa vypne automaticky, hneď ako sa
pripojené zariadenie nabije úplne.
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Kontrola bliká pomaly a signalizuje, že sa powerbank
nabíja.

Doba nabíjania: cca 5 hodín. Powerbank nabíjajte•
prednostne pri izbovej teplote.

3.     Po nabití vytiahnite nabíjací kábel Micro-USB
a znova naskrutkujte krycí klobúčik proti smeru
hodinových ručičiek. Pri naskrutkovaní dbajte 
na to, aby gumové tesnenie na krycom klobúčiku
správne dosadalo.

Nabíjanie zariadení prevádzkových na akumulátor
s powerbank

Rešpektujte aj návod na použitie svojho mobilného
zariadenia.

1.   Odskrutkujte krycí klobúčik
v smere hodinových ručičiek.
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Vreckové svietidlo s LED

Na zapnutie svietidla otočte hlavu
svietidla až na doraz v smere
hodinových ručičiek. 

Na vypnutie svietidla otočte hlavu
svietidla až na doraz proti smeru
hodinových ručičiek. 

Poruchy / pomoc
Zariadenie pripojené na nabíjanie sa nenabíja

Sú nabíjané zariadenie a powerbank správne •
navzájom prepojené?

Je powerbank nabitá? Ak kontrolky nesvietia, •
je powerbank vybitá.

m

m

Pri používaní powerbank v blízkosti silných magnetic-•
kých polí (napr. televízne prijímače alebo reproduktory)
môže dochádzať k narúšaniu nabíjania. Zmeňte miesto,
prerušte spojenie medzi nabíjaným zariadením
a powerbank a znova pripojte. 

Reset

Elektromagnetické polia v okolí powerbank môžu mať
rušivý vplyv. 
Keď nefunguje powerbank správne, vytiahnite prípadne
USB nabíjací kábel a znova ho pripojte. Potom pripojte
powerbank na nabíjanie na USB prípojku svojho počítača
alebo sieťový adaptér s USB zdierkou (nie je súčasťou
dodávky) a nabite powerbank počas niekoľkých minút.



Technické údaje
Model:                           350 424

Akumulátor:                 Li-Ion, 2200 mAh / 8,14 Wh
(nie je možné vymeniť)

Vstup:                           Micro-USB, DC 5 V, 2 A

Výstup:                         USB, DC 5 V, max. 2,4 A

Doba nabíjania 
(powerbank):               cca 5 h 

Teplota prostredia:     +10 až +40 °C

Druh krytia:                  IPX4 (pri naskrutkovanom 
krycom klobúčiku)

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
Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom,
ako ani vybité akumulátory/batérie sa nesmú
likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte
zákonnú povinnosť likvidovať použité zariadenia
oddelene od domového odpadu a odovzdať
vybité akumulátory/batérie v zbernom dvore

vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializo-
vanej predajni, ktorá predáva batérie. 

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je
z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa
vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž
predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa
postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora,
preto odovzdajte nerozobrané zariadenie.

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré
zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo
mestská správa.

Číslo výrobku: 350 424
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