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Závěsné svítidlo
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Vážení zákazníci,

Vaše nové závěsné svítidlo má moderní design, hodí se téměř do každé
místnosti a vydává příjemné světlo. Díky použitým LED má obzvlášť 
nízkou spotřebu energie.

Závěsné svítidlo lze rychle a snadno posunout do požadované výšky, 
a proto může být rozmanitě použito.

Věříme, že Vám bude toto svítidlo dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Přečtěte si pozorně bezpečnostní
pokyny a používejte 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 předejte 
i tento návod.

Symboly v tomto návodu:

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje 
před možným těžkým poraněním 
a ohrožením života.

Upozornění VÝSTRAHA varuje 
před poraněním a značnými věcnými 
škodami. 

Upozornění POZOR varuje před
lehkým poraněním nebo poškozením.

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění 
elektrickým proudem.

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění.

Takto jsou označeny 
doplňující informace.

K tomuto návodu



Účel použití

Závěsné svítidlo je koncipováno pro
použití v domácnosti a není vhodné
pro komerční účely. 
Je koncipováno pro suché vnitřní
 prostory a není vhodné do vlhkých
 prostor (např. koupelna).

Vhodné k montáži na normálně
vznětlivé materiály.

NEBEZPEČÍ pro děti

•    Děti nepoznají nebezpečí, která
mohou vzniknout při neodborné
manipulaci s elektrickými přístroji.
Proto tento výrobek uchovávejte
mimo dosah dětí.

•    Obalový materiál a malé díly se
nesmí dostat do rukou dětem. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu 
elektrickým proudem

•    Elektrickou instalaci musí
 provádět kvalifikovaný personál. 
Při tom musí být dodrženy platné
instalační předpisy.

•    Svítidlo se nesmí instalovat na
vodivý podklad.

•    Svítidlo se nesmí používat v míst -
nostech ohrožených výbuchem.

•    Svítidlo se nesmí dostat do kontaktu
s vodou nebo jinými tekutinami
nebo ponořo vat do vody, protože
jinak hrozí ne bezpečí úrazu elek-
trickým proudem.

•    Před elektrickou instalací musí být
pojistky vypnuté, resp. elektrické
vedení musí být bez napětí. Jinak
hrozí úraz elektrickým proudem!

•    Přesvědčte se, že se v místě vrtání
nenachází žádné trubky nebo
vedení.

•    Svítidlo nepřipojujte, jsou-li připojo-
vací kabel nebo jiné části viditelně
poškozeny.

•    Svítidlo smí být připojeno jen 
k elektrickému vedení, které souhlasí
s technickými parametry svítidla.

•    LED žárovky nejsou stmívatelné.
Proto pro vý robek nepoužívejte
žádný stmívač.

•    Na svítidle nebo jeho připojovacím
kabelu neprovádějte žádné úpravy.
Ani připojovací kabel nesmíte sami
vyměňovat. 
Případné opravy nechte provádět 
v odborném servisu nebo v servis -
ním centru, abyste zabránili ohro -
žením.

•    Údržba svítidla se omezuje na jeho
povrch. 
K čištění používejte jen suchý
hadřík, protože na vodivé součásti
se nesmí dostat vlhkost. 

VÝSTRAHA před popálením

•    Před čištěním nechte svítidlo
vychladnout.

Bezpečnostní pokyny
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POZOR na věcné škody

•    Přiložené hmoždinky a šrouby jsou
vhodné pro pevné stropy. Před
montáží se informujte o vhodném
montážním materiálu pro Váš strop
a pokud je třeba, použijte jiný
 montážní materiál.

•    Při montáži a sestavování svítidla
buďte opatrní. Hrozí nebezpečí
rozbití skleněného krytu a tím
nebezpečí poranění!
Z konstrukčních důvodů se může
svítidlo mírně pohupovat. Pokud je
to možné, požádejte o pomoc další
osobu. 

•    Díky extrémně dlouhé životnosti se
LED nemusí měnit. Není možné je
vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
Otevřením můžete svítidlo poškodit.
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Přehled (rozsah dodávky)

držák

drátěné lanko

protizávaží

hmoždinka

šroub

LED

skleněný kryt
světelná lišta 

nosič svítidla
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Příprava k montáži 

Vybalení

1.    Odstraňte všechen obalový materiál. Dbejte na to, abyste omylem 
nevyhodili montážní materiál. 

2.  Zkontrolujte, zda není svítidlo poškozené a zda balení obsahuje všechny
součásti.

Vyznačení otvorů k vrtání a montáž držáku

K vyznačení vrtaných otvorů použijte jako šablonu držák.

1.   Uvolněte všechny čtyři šrouby, kterými 
je držák přišroubován na nosič svítidla. 
Šrouby však nevyšroubovávejte úplně!

2.  Držák vysuňte z drážek na nosiči svítidla.

3.   Držák přidržte na místě, kam má být svítidlo
namontováno, a vyznačte otvory k vrtání.

4.  Vyvrtejte otvory pro hmoždinky.

5.  Elektrické vedení (stropní kabel) prostrčte 
vedením pro kabel v držáku.

6.  Připevněte držák na strop pomocí hmoždinek 
a šroubů. Před dotažením šroubů vyrovnejte 
držák v podélných otvorech.

ø 6 mm

Přiložený montážní materiál je vhodný k montáži na pevné stropy. 
Před montáží se případně informujte, zda je vhodný i pro Váš strop.

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Přesvědčte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky nebo
vedení. Vypněte pojistky.
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Elektrická instalace – pouze pro odborníky

 Nechte připojit elektrický kabel ke svorkovnici
 kvalifikovaným personálem.

Montáž

1.    Držák svítidla nasuňte na čtyři lehce zašroubované
upevňovací šrouby držáku.

2.   Pak posuňte nosič svítidla na stranu tak, aby čtyři
upevňovací šrouby seděly v bočních drážkách nosiče
svítidla.

3.   Upevňovací šrouby pevně utáhněte.

Nastavení výšky

Požadovanou výšku nastavíte tím, že přesunete 
protizávaží. 

  Zavěšení svítidla výš: 
Stáhněte protizávaží dolů.

  Zavěšení svítidla níž: 
Vytáhněte protizávaží nahoru.

m

m

m

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Elektrickou instalaci musí  provádět kvalifikovaný personál. 
Při tom musí být dodrženy platné instalační předpisy.

• Před elektrickou instalací musí být pojistky vypnuté, resp. elektrické
vedení musí být bez napětí.
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Zapnutí svítidla

1.    Zapněte pojistky nebo uveďte elektrické vedení pod napětí až potom, 
co jste provedli všechny montážní kroky.

2.  Stiskněte vypínač svítidla, abyste zkontrolovali, jestli je svítidlo
správně připojené. 

Čištění

1.    Svítidlo zhasněte a počkejte, až všechny horké části dostatečně
 vychladnou.

2.  Všechny části svítidla otřete suchým hadříkem.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky 
a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrnách, ve kterých bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Údržba svítidla se omezuje na jeho povrch. 
K čištění použijte jen suchý hadřík, protože na vodivé součásti 
se nesmí dostat vlhkost. 

LED mají extrémně dlouhou životnost. LED použité v tomto svítidle není
možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
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Technické parametry

Model:                                309 592

Síťové napětí:                    220–240 V ~ 50 Hz 

Příkon:                                16 W

Žárovky:                             4x 3W LED (nelze vyměňovat)

Třída ochrany:                   I  

Stupeň krytí:                      IP20

Nastavení výšky:               900–1700 mm

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Příjmení      

Ulice a číslo

PSČ, místo  

Země

Tel. č. (přes den)

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
 neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet  nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími
 výrobními postupy a podroben přísné
kontrole kvality. Zaručujeme  bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně
 odstraníme veškeré  materiálové
a výrobní vady. Předpokladem pro
 poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo 
jedné z partnerských  prodejen
 autorizo vaných společností Tchibo.
Pokud by se proti očekávání  vyskytla
závada, vyplňte přiložený servisní 
šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky
a pečlivě  zabaleným výrobkem do
našeho  servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do
opravy  zavolejte prosím  do našeho
zákaznického  servisu Tchibo nebo
výrobek osobně odevzdejte v nejbližší
 po bočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způso-
bené neodbornou  manipulací, na díly
podléhající rychlému opotřebení ani na
spotřební materiál. Tyto můžete objed -
nat na uvedeném  telefon ním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje,
můžete nechat  provést na vlastní
náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná
záruční práva.



Chyba/vada

Datum prodeje                                                  Datum/podpis

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej  společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 309 592

Číslo výrobku: CZ 309 592

Česká republika TCHIBO servisní centrum 
SÖMMERDA
P.O. Box 21  
Riegrova 56
350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA

844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek  8:00 - 20:00 hod.
sobota                8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat  příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
 zákaznického  servisu Tchibo. Při  dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování  a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu  servisního centra.
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