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Svíticí LED koule



Vážení zákazníci,

nyní máte skvělý doplněk pro zahradní párty nebo víkendové kempování: 
Vaše nová svíticí LED koule osvítí prostor bez oslňování. Je napájena
akumulátory a díky tomu ji můžete používat skutečně kdekoliv. Můžete 
ji jednoduše zavěsit pomocí příslušné šňůry.

Přejeme Vám krásné léto s Vaší novou svíticí koulí.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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K tomuto návodu

Pozorně si přečtěte bezpečnostní
pokyny a používejte tento výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto
návodu, aby nedopatřením nedošlo 
ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod 
pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním 
současně předejte i tento návod.

Symboly v tomto návodu:

Tento symbol varuje před
nebezpečím poranění.

Tento symbol varuje 
před nebezpečím úrazu
 elektrickým proudem.

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.

Takto jsou označeny 
doplňující informace.
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NEBEZPEČÍ pro děti

Děti nerozpoznají nebezpečí, která•
mohou vzniknout při nesprávném
zacházení s elektrickými přístroji.
Proto výrobek uchovávejte mimo
dosah dětí.

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

VÝSTRAHA před nebezpečím
 poranění

LED ve svítidle svítí velmi intenzivně.•
Nesundávejte stínítko a nedívejte se
přímo do LED. 

NEBEZPEČÍ úrazu 
elektrickým proudem

Síťový adaptér je odolný proti stříka-•
jící vodě. Chraňte jej ale před silným
deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se
v žádném případě nesmí používat pod
vodou. To by vedlo k okamžitému
zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Síťový adaptér
nikdy neumisťujte do prohlubní nebo
kotlin, ve kterých se může držet voda.

V exteriŕu používejte výlučně zásuvky•
a příp. prodlužovací šňůry, povolené
pro venkovní použití. 
Zástrčná spojení chraňte před
tvorbou louží.

Síťový adaptér připojujte pouze do•
zásuvek instalovaných podle před-
pisů, jejichž síťové napětí odpovídá
technickým parametrům síťového
adaptéru. 

Výrobek smí být nabíjen pouze pro-•
střednictvím přiloženého síťového
adaptéru.

Síťový adaptér vytáhněte •
ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde 
k poruchám,
... za bouřky, 
... když svítidlo ponecháte bez dozoru,
... než začnete výrobek čistit.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér,
nikoli za připojovací kabel.

Dbejte na to, aby nebyl připojovací•
kabel zalomený nebo přiskřípnutý.
Udržujte připojovací kabel v dosta-
tečné vzdálenosti od horkých povrchů
a ostrých hran.

Výrobek neuvádějte do provozu,•
pokud jsou na výrobku samotném, na
připojovacím kabelu nebo na síťovém
adaptéru viditelná poškození.

Neprovádějte na výrobku žádné•
změny. Ani výměnu připojovacího
kabelu nesmíte provádět Vy sami. 
Případné opravy nechávejte provádět 
v odborných opravnách nebo 
v našem servisnímu centru.

Bezpečnostní pokyny
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POZOR na věcné škody

Akumulátory jsou pevně zabudované,•
není možné je vyměnit a ani je ne -
smíte sami vyměňovat. Při poškození
akumulátorů se obraťte na servisní
centrum. 

Světelné diody není vzhledem k jejich•
mimořádně dlouhé životnosti třeba
měnit. Není možné je vyměnit, ani se
nesmí vyměňovat. 

Svítidlo nepřipojujte k externímu•
 stmívači, to může poškodit elektro-
niku. 

Se zakrytou připojovací zdířkou, příp.•
s připojeným síťovým adaptérem je
 svítidlo odolné proti stříkající vodě,
ale není vodotěsné. Chraňte jej před
silným deštěm a loužemi, nepono-
řujte jej do vody ani jiných tekutin.

Vyhýbejte se silnému chladu nebo•
horku, přímému slunečnímu záření,
mechanickým vibracím nebo
nárazům.

K čištění svítidla nepoužívejte•
 agresivní čisticí prostředky, alkohol,
ředidla apod. 
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svítidlo

síťový adaptér
upevňovací 
šňůra a karabina

Zavěšení

Pro zavěšení používejte přiloženoum

šňůru a karabinu.

POZOR na věcné škody

Umístěte svítidlo a síťový adaptér•
tak, aby nebyly v přímé dráze
 jakéhokoliv proudu vody, a to ani
v případě nenadálého deště.

Přehled (rozsah dodávky)
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Svítidlo můžete provozovat s akumulá-
tory nebo přes přímé připojení k elek-
trické síti.

Nabíjení akumulátorů

Aby se zamezilo poškození akumulá-
torů, jsou při dodávce z poloviny
nabité. Před prvním nabitím akumulá-
tory dobijte na plnou úroveň. 

NEBEZPEČÍ – ohrožení
života elektrickým proudem

Síťový adaptér je odolný proti•
stříkající vodě. Chraňte jej ale před
silným deštěm a tekoucí vodou.
Síťový adaptér nikdy neumisťujte
do prohlubní nebo kotlin, ve kterých
se může držet voda.

K zajištění ochrany proti stříkající•
vodě musí být spojení připojovací
kabel/síťový adaptér pevně zašrou-
bované a těsnicí kroužek musí na
připojovací zdířce řádně sedět a být
čistý a nepoškozený.

POZOR na věcné škody

Odolnost svítidla proti stříkající•
vodě je zachována pouze tehdy,
když je zakrytá připojovací zdířka,
resp. připojen síťový adaptér.  Vždy
pečlivě zavírejte kryt.

Otevřete kryt připojovací zdířky.1.

Připojte síťový adaptér ke svítidlu 2.
a k vhodné síťové zásuvce.

Jakmile jsou akumulátory plně3.
nabité, můžete síťový adaptér od
síťové zásuvky a připojovací zdířky
svítidla odpojit.

Aby byla zachována odolnost proti4.
stříkající vodě, pečlivě v tomto pří-
padš zavřete kryt připojovací zdířky.

Doba nabíjení při úplně vybitých
 akumulátorech je přibližně 5,5 hodin.
Doba provozu s plnými akumulátory 
je přibližně 12 hodin – v závislosti i na
okolních podmínkách (chlad zkracuje
dobu provozu).

Bude-li svítidlo při nabíjení zároveň 
zapnuté, prodlouží se doba nabíjení
přiměřeně až na 10 hodin.

šroubový uzávěr

těsnicí kroužek

Použití



8

NEBEZPEČÍ – ohrožení
života elektrickým proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáh-•
něte síťový adaptér ze zásuvky.

Síťový adaptér a svítidlo neponořuj te•
do vody.

V případě potřeby otřete stínítkom

svítidla vlhkým hadříkem.

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny •
ani agresivní nebo abrazivní čisticí
prostředky.

Čištění

Aby zůstala co nejdéle zachována
kapacita akumulátorů, plně je
nabíjejte každé dva měsíce, i když
svítidlo nepoužíváte. 
Kapacita akumulátorů vydrží nej-
déle při normální pokojové teplotě.
Čím nižší je teplota, tím více se
zkracuje doba provozu. 

Zapnutí a vypnutí

Svítidlom

 rozsvítíte 
a zhasnete
posunutím
vypínače 
na ON, 
resp. OFF.
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Technické parametry

Model:                                358 942

Síťový adaptér:                  vstup:      220–240 V ~ 50/60 Hz 
                                           výstup:    5 V 2,2 A 11 W
                                           třída ochrany: II 
                                           stupeň krytí: IP44

Akumulátory:                     2x Li-Ion ICR(18650)/3,7 V /2200 mAh

Svítidlo:                              třída ochrany: III 
                                           výkon: max. 3 W
                                           stupeň krytí: IPX4
                                           celkový výkon: max. 12,5 W

Okolní teplota:                  –10 až +40 °C

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

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

+–
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Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudované
 akumulátory byly vyrobeny z hodnot-
ných materiálů, které lze recyklovat. 
Recyklace snižuje množství odpadu 
a chrání životní prostředí.

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

Přístroje, které jsou označeny
tímto symbolem a také vybité
akumulátory/baterie se ne -
smějí vyhazovat do domovního
odpadu! 

Staré přístroje jste ze zákona povinni
likvidovat odděleně od domovního
odpadu a vybité akumulátory/baterie
jste ze zákona povinni odevzdávat ve
sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované pro-
dejně, ve které se prodávají baterie. 

Pozor! Tento přístroj obsahuje aku -
mulátory, které jsou z bezpečnostních
důvodů pevně zabudované a není
možné je z něj vyjmout, aniž by se
poškodil kryt přístroje. Neodborná
demontáž představuje bezpečnostní
riziko. Odevzdejte proto přístroj neote-
vřený na sběrné místo, kde bude pro-
vedena odborná likvidace přístroje 
a akumulátorů.

Informace o sběrných místech, na kte-
rých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.



Příjmení, jméno

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 400 Kč.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

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

Během záruční doby bezplatně
 odstraníme veš keré  materiálové
a výrobní vady. Předpokladem pro
 poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné
z partnerských  prodejen autorizovaných
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
 způsobené  neod bornou  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.

*Pokud již výrobek není
v záruční době a nevzta-
huje se na něj záruka,
 hradíte náklady na  zaslání
výrobku zpět.



Chyba/vada

Datum prodeje                             Datum/podpis

Servisní šek

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

Číslo výrobku: 358 942

Číslo výrobku: 358 942

Česká  republika TCHIBO REPAIR CENTER 
EURO REPAIR 
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

844 844 819
(zdarma)

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  ser visním 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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