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Svíčky s LED
na vánoční stromeček

Informace o výrobku
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71166AS5X6IIIMIT – 297 235

Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.
•

Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod
dohledem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti, které
je možné spolknout, a obalový materiál mimo dosah dětí –
mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

•

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých
dětí. Došlo-li ke spolknutí baterie, je nutno ihned vyhledat
lékařskou pomoc.

•

Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte
na správnou polaritu (+/–). Používejte pouze stejný nebo
rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

•

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani
zkratovat.

•

Pokud některá z baterií vyteče, vyvarujte se kontaktu jejího
obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa
okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.

•

Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie
vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému
by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

•

LED diody není díky jejich dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměňovat ani se nesmí vyměňovat.

•

Výrobek chraňte před vlhkem.
Svíčky jsou určeny výhradně k používání v suchých
vnitřních prostorách.

•

Svíčky nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku,
protože ty by se mohly zlomit.

Likvidace
Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny
z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke
sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!
Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo
městské správy.
Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdat ve sběrně určené Vaší obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
baterie prodávají.
Pb
Cd
Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny
obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:
Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Použití
Vložení baterie do svíčky
1.

svíčka s LED

Svíčku vytáhněte ze držáku se
svorkou.

2. Kryt přihrádky na baterii
odšroubujte proti směru
hodinových ručiček (směrem
k nápisu Open) a sejměte jej.
3.

Baterii vložte tak, jak vidíte
na obrázku.
Dbejte na správnou polaritu
(+/–).

baterie

kryt přihrádky na baterii

4. Kryt přihrádky na baterii opět
nasaďte a zašroubujte jej až
na doraz ve směru hodinových
ručiček (směrem k nápisu
Close).

držák se svorkou

Aktivace dálkového ovládání
m

ON
OFF

izolační proužek

Vytáhněte z přihrádky na
baterii izolační proužek.
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Zapínání a vypínání
svíček s LED
Dálkové ovládání má
dosah asi 5 m a zachytí
svíčky v okruhu přibližně
50 cm.
Za pomoci dálkového ovládání můžete svíčky zapínat
a pak opět vypínat.

1.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky.
Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami
nenacházely žádné předměty.

2. K zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko ON na dálkovém
ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli
rozsvítí červeně.
3. K vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko OFF na dálkovém
ovládání. Kontrolka na dálkovém ovládání se na chvíli
rozsvítí červeně.
Výměna baterie v dálkovém ovládání
Nedotýkejte se nové baterie holýma rukama, ale
uchopte ji pomocí suchého hadříku. Zbytky mastnoty
na kontaktních plochách snižují životnost baterie.
Baterii je třeba vyměnit, když svíčky přestanou na dálkové
ovládání reagovat. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

1. Zatlačte malý výstupek na krytu
přihrádky na baterii směrem
nahoru. Zvedněte kryt přihrádky
na baterii směrem nahoru.
výstupek
2. Vyjměte starou baterii a vložte
novou. Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru.
3. Kryt přihrádky na baterii opět nasaďte a zatlačte jej směrem
dolů. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry
Model:

297 235

Baterie
svíčky:

10x LR6(AA)/1,5 V

dálkové ovládání:
Doba provozu:

1x CR2032, 3 V
> 100 hodin

Osvětlovací prostředky: LED diody
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
na jeho technické a vzhledové změny.

Číslo výrobku:

CZ 297 235

