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LED nočné svetlo „lev“

Návod na použitie sk



K tomuto návodu

Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek
tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výro -
bok 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.

Symboly v tomto návode:

Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými 
ťažkými poraneniami a ohrozením života.

Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami 
a závažnými vecnými škodami. 

Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami 
alebo poškodeniami.

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom 
poranenia.

Takto sú označené doplňujúce informácie.

www.tchibo.sk/navody

Vážení zákazníci!

Pekné sníčky pre vaše dieťatko: na vrchu leva svieti 
LED nočné svetlo a pomáha vášmu dieťaťu pokojne 
zaspať. Želáme vám pokojnú noc.

Váš tím Tchibo
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Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

Výrobok je vhodný ako svietidlo na zaspávanie detí.•
Neslúži ako osvetlenie.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný •
na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Prehltnutie batérií/akumulátorov môže byť životunebezpečné. •
Prehltnutie batérií/akumulátorov môže už v priebehu 2 hodín
spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k  smrti. 
Nové a vybité batérie/akumulátory a výrobok preto uschová-
vajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k pre-
hltnutiu batérie/akumulátora alebo sa mohli dostať do tela
iným spôsobom, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.

Keď používate akumulátory (nabíjateľné batérie), tieto sa •
smú nabíjať len pod dohľadom dospelej osoby a vo vhodnej
nabíjačke. Na nabíjanie ich musíte vybrať z výrobku. 

Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne•
dospelé osoby.

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

VAROVANIE pred poranením

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



4

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. •
Batérie/akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa•
alebo skratovať. 

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami
Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.•
Vyberte batérie/akumulátory z výrobku po ich vybití alebo•
pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám,
ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie. 
Vždy vymieňajte všetky batérie/akumulátory. Nekombinujte•
staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií resp. aku-
mulátorov alebo batérie s  rôznou kapacitou. Pri vkladaní
batérií rešpektujte správnu polaritu (+/–).
LED nočné svetlo neponáranie do vody. Chráňte ho aj pred•
kvapkajúcou a  striekajúcou vodou.
Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou,•
priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
Pravidelne kontrolujte, či je výrobok nepoškodený a plne•
funkčný. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy
zverte len špecializovanej opravovni. 
Vstavané LED diódy v nočnom svetle sa nedajú a nesmú•
vymieňať.
Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace •
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 
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Uvedenie do prevádzky / Používanie

1.      LED nočné svetlo vyberte 
z vrchnej strany leva.

2.     Uvoľnite skrutku na kryte prie-
hradky na batérie a odoberte kryt.

3.     Vložte priložené batérie tak, 
ako je zobrazené, resp. vymeňte
staré batérie za nové batérie 
rovnakého typu (viď kapitolu
„Technické údaje“). 

4.   Kryt priehradky na batérie opäť nasaďte a skrutku dotiah-
nite rukou.

5.     Na zapnutie LED nočného svetla
(režim Standby), prepnite spínač
zap./vyp. na spodnej strane 
nočného svetla do polohy ON.

  Na trvalé vypnutie LED nočného svetla prepnite spínač
zap./vyp. na spodnej strane nočného svetla do polohy OFF.

NEBEZPEČENSTVO pre deti – Ohrozenie života
udusením/prehltnutím

Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať•
výlučne dospelé osoby.

Po zatvorení krytu priehradky na batérie bezpodmienečne•
dotiahnite skrutku rukou.

POZOR – Vecné škody

Pri vkladaní batérií rešpektujte správnu polaritu (+/–).•

spínač zap./vyp

m
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6.   LED nočné svetlo vsuňte opäť do leva.

7.    LED nočné svetlo je
vybavené dotykovým
senzorom. Na rozsvie-
tenie svetla opatrne
udrite na LED nočné
svetlo na vrchnej 
strane leva.

Automatické vypínanie

Po 60 minútach prevádzky sa lampa automaticky vypne. m

Na opätovné zapnutie opäť opatrne udrite na LED nočné
svetlo na vrchnej strane leva.

Čistenie

POZOR – Vecné škody

LED nočné svetlo nevystavujte pôsobeniu vlhkosti.•
Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a  striekajúcou
vodou.

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



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnot-
ných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite 
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a  ľahkých
obalov.
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V prípade potreby poutierajte telo lampy miernem

navlhčenou handričkou.

Plyšové zvieratko sa nemôže prať.m

Technické údaje

Model:                               345 053

Batérie:                             3x LR03 (AAA)/1,5 V

Žiarovka:                           LED (pevne osadená)

Doba prevádzky:              cca 100 hodín (1 súprava batérií 
Alkaline pri izbovej teplote)

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.       



Záruka

Záruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od dátumu kúpy.

Náš výrobok bol vyrobený pomocou najnov ších technologic  kých
 postupov a podrobený prísnej  kontrole  kvality. Zaručujeme
 bezchybnú akosť tohto výrobku.

Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol počas záručnej doby
 nedostatok, výrobok reklamujte cez  distribútora, u ktorého
ste ho zakúpili  (filiálka či internetový obchod). Naši tamojší
 kolegovia vám radi pomôžu a dohodnú s vami ďalšie kroky.

Záruka sa nevzťahuje na škody  spôsobe né nesprávnym
používaním výrobku, na diely  podliehajúce  rýchlemu
 opotrebeniu ani na  spotreb ný materiál.

V prípade otázok si pripravte doklad o kúpe a číslo výrobku.

Táto záruka neobmedzuje práva na záruku vyplývajúce 
zo zákona. 

Číslo výrobku: 345 053
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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.

Batérie a  akumulátory nepatria do domového
odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité
batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej
alebo mestskej správy alebo v  špecializovanej predajni,
ktorá predáva batérie.


