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Informácia o výrobku

LED svetelný záves



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 priestorov. Výrobok je navrhnutý na použitie 

v suchých interiéroch. 

Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné
účely.

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

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimera -•
nom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom
používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

Výrobok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, inak hrozí nebezpečen-•
stvo zásahu elektrickým prúdom. Nepoužívajte ho preto v kúpeľniach alebo
podobných, vlhkých priestoroch. Výrobok nepoužívajte ani v exteriéri.

Výrobok a sieťový adaptér neponárajte do vody ani iných kvapalín, pretože•
inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Výrobok zapájajte len do predpisovo nainštalovanej zásuvky, ktorej sieťové•
napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa
nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.

Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný •
kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového
adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.



Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...•
... v prípade poruchy počas prevádzky,
... pri búrke,
... pred opustením bytu,
... pre čistením výrobku.
Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

Výrobok sa smie používať len si priloženým sieťovým adaptérom.•

Prípojný kábel sa nesmie ohýbať ani pritláčať. Zabráňte kontaktu kábla•
s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami •
a pod. výrobkami.

Spínačom zap./vyp. neodpojíte prístroj od elektrického prúdu. Napájanie •
elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo
zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby sa sieťový adaptér dal 
v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. Neuvádzajte výrobok do prevádzky 
pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnom kábli alebo 
na sieťovom adaptéri.

Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani •
prípojný kábel. Opravy výrobku zverte výlučne špecializovanej opravovni. 

Prípojný kábel položte tak, aby ste sa oň nepotkýnali.•

Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.•

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



Pripojenie / zapnutie a vypnutie / funkcia časovača

       

Zapojte zástrčku prípojného kábla do zásuvky sieťového adaptéra 1.
a pevne naň naskrutkujte ochranný kryt. 

Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky.2.

Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri ... 3.

… 1x na trvalé zapnutie svetelného závesu. 

… 2x na aktivovanie funkcie časovača na výrobku.
Zelená LED na spínači svieti.

… 3x na vypnutie výrobku.

Ak po pripojení do zásuvky svetelný záves ihneď svieti, zmení sa poradie 
nasledovne: 1x stlačiť = zapnutie funkcie časovača, 2x stlačiť = vypnutie atď. 

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom rytme:
zapnuté: 6 hodín
vypnté: 18 hodín
zapnuté: 6 hodín atď. 

Čistenie

Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.1.

Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.2.

spínač zap./vyp.



Technické údaje

Model:                                          380 893

Sieťový adaptér

       vstup:                                   220–240 V ~ 50/60 Hz

       výstup:                                 3,5 V , 0,6 W

       trieda ochrany:                    II  

       druh krytia:                          IP20

Teplota prostredia:                     +10 až +40 °C

Likvidácia

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od
domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú
staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská
správa.

Pripevnenie LED svetelného závesu s prísavkami

Výhody prísavky

jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu•

jednoduché odstránenie bez zvyškov •

vždy opakovane použiteľné•

priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom •



Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená  vlastnosť! 
Na prísavky nevešajte žiadné ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky
neukladajte nič rozbitné.

Tipy na dlhodobé používanie

Čas od času znovu pritlačte prísavky na podklad! m

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

Hladký podklad:m

       napr. sklenené alebo zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip: Pod prísavku vždy nalepte kúsok hladkej, 
transparentnej, samolepiacej fólie. 
Prísavka tak bude držať oveľa dlhšie. 
Priložili sme vám 10 fólií.

Čistý a suchý podklad:m

       zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

       Náš tip: Podklad vyčistite čistiacim prostriedkom na sklo, octom, 
kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (isopropanol).

Čistá a suchá prísavka:m

       zbavená zvyškov po výrobe obsahujúcich mastnotu

       Náš tip: Aj nové prísavky na niekoľko minút do teplej vody, do ktorej ste
pridali bežný domáci prostriedok na umývanie riadu. 



Upevnenie prísavky

Podklad dôkladne vyčistite.1.

Fóliu stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad:2.
Dôkladne ju pritlačte zo stredu k okrajom k podkladu. Počkajte 24 hodín, 
pretože až po uplynutí tejto doby sa dosiahne plná adhézna sila fólie!

Prísavku a fóliu dôkladne očistite a osušte.3.

Prísavku umiestnite na fóliu a pevne 4.
pritlačte. 

Zvyšné prísavky pripevnite podľa popisu. 5.

Svetelný záves zaveste na háčiky s prísav-6.
kami podľa zobrazenia.



www.tchibo.sk/navody

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk 

Číslo výrobku: 
380 893

Uvoľnila sa prísavka?

Podklad a prísavku vyčistite a prísavku opäť pritlačte. Ak sa prísavka pom

krátkom čase opäť uvoľní, buď nie je podklad dosť hladký alebo je prísavka
pristará. 

Podklad nie je dosť hladký?m

       Náš tip: Na prísavku nasprejujte trochu laku na
vlasy a prísavku ihneď pritlačte na očistenú plochu.
Zaťažte ju najskör po 2 hodinách!

Je prístavka príliš stará?m

       Postupom času všetky plasty vytvrdnú. Dá sa to
spozorovať na sfarbení materiálu, ktorý je zvyčajne priesvitný. 
Prísavku by ste mali vymeniť, pretože dosiahla koniec svojej prirodzenej
životnosti.


