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LED minizáhradka

Návod na montáž a používaniesk



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné
upozornenia a výrobok používajte len
spôsobom opísaným v  tomto návode,
aby nedopatrením nedošlo k porane-
niam alebo škodám. Uschovajte si
tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe,
musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

LED minizáhradka je určená do
suchých interiérov a nesmie sa
používať v exteriéroch a vlhkých

priestoroch. 

Hodí sa na osvetlenie črepníkových
rastlín, ako je napr. bazalka, pažítka,
šalát, paradajky, sukulenty atď.
LED minizáhradka sa nehodí 
na osvetlenie miestnosti.

Vážení zákazníci!

Vaša nová LED minizáhradka dodá vašim rastlinám svetlo na optimálny rast
v  interiéri. LED diódy majú také farby svetiel, že podporujú rastliny pri ich
prirodzenej fotosyntéze a napriek tomu sú príjemné pre ľudský zrak. 
LED minizáhradka sa hodí na pestovanie a udržiavanie čerstvosti napr.
byliniek a šalátov.

Ak vaše rastliny rastú, môže LED minizáhradka vďaka prestaviteľnej hlave
svietidla „rásť spoločne s  nimi“. Dá sa prispôsobiť výške vašich rastlín.

LED minizáhradka má funkciu časovača. LED sa zapínajú automaticky na
16  hodín a následne sa na 8  hodín vypnú. Tým sa v  nočných hodinách šetrí
energia a simuluje sa denný/nočný rytmus rastlín.

Aby sieťový kábel neprekážal, pridali sme k  baleniu káblové svorky, 
s  ktorými môžete upevniť sieťový kábel podľa možnosti neviditeľne 
na LED minizáhradke.

Želáme vám veľa spokojnosti s  týmto výrobkom! 

Váš tím Tchibo
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NEBEZPEČENSTVO pre deti

Deti nevedia rozoznať nebezpe -•
čenstvo, ktoré môže vzniknúť pri
nesprávnom používaní elektrických
prístrojov. Výrobok preto udržujte
mimo dosahu detí.

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

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým
prúdom

Hlavu svietidla nevystavujte vlhkosti.•
Dbajte pri polievaní na to, aby sa
žiadna odkvapnutá alebo striekajúca
voda nedostala na hlavu svietidla, 
sieťový kábel alebo sieťovú zástrčku,
pretože inak hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. 

LED minizáhradku v žiadnom prípade•
neumiestňujte priamo nad umývadlo,
sporák alebo do blízkosti iných
zdrojov tepla alebo vlhkosti.

LED minizáhradku zastrčte iba do•
zásuvky inštalovanej podľa predpisov,
ktorej sieťové napätie sa zhoduje
s  technickými údajmi výrobku.

Sieťový kábel sa nesmie zalamovať•
ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel
pred ostrými hranami a zdrojmi 
sálavého tepla.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo•
zásuvky pred rozoberaním výrobku,
prestavením hlavy svietidla, čistením
výrobku alebo ak sa vyskytnú
poruchy. Ťahajte pritom vždy za sie-
ťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.

Neotvárajte priesvitný LED•
kryt. Nepoužívajte výrobok 
s poškodeným LED krytom.

Nepoužívajte výrobok, ak hlava •
svietidla alebo sieťový kábel vykazujú
poškodenia. Okamžite vytiahnite 
sieťovú zástrčku zo zásuvky. 

Nevykonávajte iné zmeny na výrobku,•
iba tie, ktoré sú opísané v  tomto
návode. Sami nesmiete vymieňať ani
sieťový kábel. Opravy zverte len 
špecializovanej opravovni.

VAROVANIE pred požiarom, popálením
alebo inými poraneniami

Žiarovka a hlava svietidla sa počas•
prevádzky môžu intenzívne zahriať.
Nedotýkajte sa ich. Pred výmenou
žiarovky počkajte, kým hlava svietidla
úplne nevychladne. Nezakrývajte
hlavu svietidla a v  žiadnom prípade
cez ňu nevešajte predmety.

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemi-•
kálie, agresívne ani abrazívne čistiace
prostriedky. Výrobok čistite iba
suchou handričkou, ktorá nepúšťa
vlákna.

Nepolievajte rastliny nadmerne.•
V podnose LED minizáhradky by
nemala trvalo stáť voda. 
Utrite nadmernú vodu zo zalievania
suchou handrou nepúšťajúcou vlákna.

Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré•
laky, plasty alebo ošetrovacie pro-
striedky na nábytok rozleptajú, alebo
rozmočia materiál protišmykových
nožičiek. 
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Aby ste zabránili neželaným stopám
na nábytku, položte pod výrobok príp.
protišmykovú podložku.

LED minizáhradku nezapájajte na•
externý stmievač, mohla by sa tým
poškodiť elektronika.

Z dôvodu dlhej životnosti LED diód•
nie je ich výmena potrebná. 
Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
Keď dosiahnu LED diódy koniec svojej
životnosti, musí byť výrobok zlikvido-
vaný.

Počas búrky môže dôjsť k poškodeniu•
prístrojov zapojených do elektrickej
siete. Počas búrky preto vždy vytiah-
nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Zoznam dielcov

        1 x        A

        1 x        B

        1 x        C

Stačí použiť 1 – 2
káblové úchytky.
Zvyšné slúžia ako
náhrada.

       2 x        D

       2 x        E

       3 x        F

       3 x        G
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Samolepiace podložky pôsobia
ako prísavka na všetkých hlad-

kých, lesklých povrchoch, ako sú napr.
zrkadlové a sklenené plochy, dlaždice
a obkladačky, kov alebo nábytkové
povrchy s melamínovou povrchovou
úpravou. 
Aby podložky dobre držali, musí byť
podklad suchý a zbavený prachu,
mastnoty, silikónu, vodného kameňa 
a iných nečistôt.
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Používanie

Postavte LED minizáhradku na vhodné miesto.1.

Postavte rastliny do podnosu LED minizáhradky.2.

Nastavte výšku hlavy svietidla tak, aby zostal odstup 3.
2,5 – 5 cm medzi LED a rastlinami.

Zapojte zástrčku do zásuvky.4.

Zapnite LED minizáhradku. 5.

LED minizáhradka má funkciu časovača. 
LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:
zapnuté: 16 hodín
vypnuté: 18 hodín
zapnuté: 16 hodín atď.

Dbajte na to, aby sa nepre-
kročil odstup 2,5 – 5 cm.
Nastavte hlavu svietidla
vyššie, ak rastliny rastú alebo
ostrihajte rastliny. Takto
zabránite poškodeniu rastlín.

7



Číslo výrobku: 389 641

Likvidácia

Výrobok a  jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú 
recyklovať. Tým sa redukuje množstvo odpadu a šetrí 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 domo-
vého odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré 
prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.
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Technické údaje

Model:                                           389 641

Sieťové napätie:                           220 – 240 V ~ 50/60 Hz 

Trieda ochrany:                            II  

Druh krytia:                                  IP20 (ochrana pred cudzími telesami > 12 mm)

Výkon:                                           20 W

Vyžarovací uhol:                          120°

Svetelný výkon:                            1125 lúmenov

Fotónový tok:                               160 µmol/s/m2

Teplota farby 
(correlated color temperature): 3500 K

Doba prevádzky:                          25 000 hodín

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.


