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LED svetlo do vody
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Návod na použitie sk



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.

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na
osvetlenie. Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch ako aj v exteriéroch. 
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečen-•
stvo udusenia!

Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. •
Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Keď dôjde k prehltnutiu gombíkovej
batérie, môže to už do 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť.
Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na
batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu
detí.
Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať 
do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami.•
Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri •
vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-).
Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).



Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. •

Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití•
alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu
vzniknúť pri vytečení akumulátora. 

Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. •
Nebezpečenstvo prehriatia!

Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX7 (vodotesný •
do hĺbky 1 metra). Hlbšie potápanie by výrobok mohlo poškodit. 

Svetlo používajte len vo vode. Iné tekutiny (olej, alkohol atď.) by mohli narušiť•
materiál a svetlo poškodiť. 

Chráňte výrobok pred prachom, priamym slnečným žiarením a extrémnymi•
teplotami. 

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

Integrovaná LED sa nemôže a nesmie vymieňať. Keď LED dosiahla koniec svojej•
životnosti, výrobok ďalej nepoužívajte. 



Číslo výrobku: 376 119

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

Likvidácia
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.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory
v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej 
predajni, ktorá predáva batérie.



Vloženie/výmena batérie
1.     Svetlo odtočte a do priehradky na batériu vložte

batériu s plusovým pólom (+) nahor. 

2.     Svetlo znovu až na doraz zatočte, aby zostala 
zachovaná vodotesnosť. 

Zapnutie/vypnutie/funkcia časovača
     Stlačte spínač na spodnej strane svetla ... 

…     1x na zapnutie funkcie časovača.
…     2x na trvalé zapnutie svetla 
       (LED 1x krátko blikne a potom svieti).
…     3x na vypnutie svetla.

Funkcia časovača: LED dióda sa zapína a vypína 
v nasledovnom cykle: 
zapnutá: 6 hod. / vypnutá: 18 hod. / zapnutá: 6 hod. atď.
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   Vytvarujte tienidlo na želanú šírku 
a nasaďte ho na pohár. 

Technické údaje
Model:                          376 119

Batéria:                         1x CR2032/3 V
Menovitá energia:        0,72 Wh

Druh krytia:                  IPX7 (vodotesné do hĺbky 1 m) 
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Umiestnenie svetla
      Do pohára nalejte trochu vody, svetlo podľa

popisu zapnite a spínačom nadol ho položte 
na hladinu vody. 
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pohár nie je súčasťou balenia


