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Informace o výrobku
Svítící větvičky

Bezpečnostní pokyny a
Výrobek je vybaven bezpečnostními
prvky. Přečtěte si prosím pozorně bez-
pečnostní pokyny. Používejte výrobek
pouze tak, jak je popsáno v návodu,
aby nedopatřením nedošlo k poranění
nebo škodám. Uschovejte si tento
návod pro pozdější potřebu. Při předá-
vání výrobku s ním předejte i tento
návod.

Účel použití
Svítící větvičky jsou koncipo-
vány k dekoračním účelům pro
použití v suchých vnitřních

prostorách. Nejsou vhodné do vlhkých
prostor, např. do koupelny nebo ven.

NEBEZPEČÍ pro děti
• Děti nepoznají nebezpečí, která jim

hrozí při neodborném zacházení 
s elektrickými přístroji. Proto děti
nikdy nenechte bez dozoru, když
používají elektrické přístroje.

• Obalový materiál udržujte mimo
dosah dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým
proudem
• Svítící větvičky, připojovací kabel a

síťový adaptér nesmí být vystaveny
vlhkosti, jinak hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.

• Svítící větvičky zapojujte pouze do
zásuvek instalovaných podle před-
pisů, jejichž síťové napětí odpovídá
technickým parametrům síťového
adaptéru.

• Používejte jen přiložený síťový
adaptér.

• Použijete-li prodlužovací kabel, musí
odpovídat minimálně technickým
parametrům síťového adaptéru. 
Při koupi prodlužovacího kabelu si
případně nechte poradit ve speciali-
zované prodejně.

• Svítící větvičky se nesmí elektricky
propojovat s jinými světelnými řetězy
a podobnými výrobky.

• Nenoste svítící větvičky za připojo-
vací kabel ani je za něj nezavěšujte.

• Svítící větvičky nepoužívejte, vyka-
zují-li viditelná poškození. 

• Na výrobku neprovádějte žádné
změny. Poškození připojovacího
kabelu nemůže a nesmí být opravo-
váno. V tomto případě zlikvidujte
svítící větvičky podle aktuálních
ustanovení.

VÝSTRAHA před poraněním
• Připojovací kabel veďte tak, aby 

o něj nebylo možné zakopnout.



VÝSTRAHA před popálením 
a požárem
• Lampa je vhodná k postavení

na povrchy vyrobené 
z normálně vznětlivých materiálů. 
Povrch, na který lampu položíte, se
nesmí skládat z lehce vznětlivých
materiálů.

• Rozsvícené svítící větvičky nepři-
krývejte.  

• Nezapínejte svítící větvičky v obalu.
Zajistěte dostatečnou cirkulaci
vzduchu.

POZOR na věcné škody
• Díky dlouhé životnosti světelných

diod není třeba je měnit. Nemohou 
a nesmí se vyměňovat.

Dekorace svítících větviček

Jednotlivé svítící větvičky jsou 
ohebné a je možno je podle potřeby
nasměrovat.

– Zohněte jednotlivé větvičky do
požadované polohy.

Rozsvícení a zhasnutí

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny
diody pevně zasunuty v objímkách.
Mohly se během transportu uvolnit. 

2. Kolíkovou
zástrčku připo-
jovacího kabelu
zasuňte do síťo-
vého adaptéru.

3. K zapnutí svítících větviček zasuňte
síťový adaptér do zásuvky.

4. K vypnutí svítících větviček vytáh-
něte síťový adaptér ze zásuvky. 
Tahejte přitom vždy za síťový
adaptér a ne za připojovací kabel.



Likvidace

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

Obal roztřiďte a zlikvidujte. K tomu
využijte místních možností ke sběru
papíru, lepenky a lehkých obalů.

Jste ze zákona povinni likvidovat 
staré přístroje odděleně od domovního
odpadu. Informace o sběrných
místech, kde bezplatně přijímají staré
přístroje, získáte u Vaší obecní nebo
městské správy.

Technické parametry

Model: 263 359

Síťový adaptér
vstup: 230 V ~ 50 Hz 

výstup: 12 V DC 3,6W
třída ochrany II 

Osvětlovací 
prostředek: 60 LED diod

třída ochrany III 

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku 
si vyhrazujeme právo technických 
a vzhledových změn.
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Přístroje označené tímto
symbolem se nesmí vyha-
zovat do domovního odpadu!



Číslo výrobku: CZ 263 359


