Držiak toaletného papiera
s LED nočným svetlom
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Vážení zákazníci!
S vaším novým držiakom toaletného papiera s LED svetlom
nájdete toaletný papier aj v tme.
Integrovaný snímač pohybu zapne osvetlenie automaticky,
keď sa niekto priblíži do snímanej oblasti.
Držiak toaletného papiera s LED sa môže upevniť na stenu
pomocou hmoždiniek a skrutiek, ale aj pomocou obojstranného lepiaceho pásika.
Prajeme vám veľa zábavy s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

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.
Účel použitia
• Výrobok je určený na držanie toaletného papiera a ako
orientačná pomôcka pri tme.
• Výrobok je vhodný na použitie v interiéri.
• Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný
na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí
batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie
a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa
domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak
dostala do tela, okamžite privolajte zdravotnícku pomoc.
• Obalový a montážny materiál uchovávajte mimo dosahu detí.
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!
NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom
• Uistite sa, že sa na mieste vŕtania dier nenachádzajú žiadne
potrubia ani vodiče!
VAROVANIE pred poraneniami
• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou,
očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite
vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
VAROVANIE pred požiarom/výbuchom
• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo
skratovať.
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie
z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním
výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť
pri vytečení batérie.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií
a zariadenia. Nebezpečenstvo prehriatia!
• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové
batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou
kapacitou.
POZOR – Vecné škody
• Neponárajte výrobok do vody ani do iných kvapalín.
• Vstavané LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.
• Priložený montážny materiál je vhodný pre pevné murivo.
Pred namontovaním na stenu sa v špecializovanej predajni
informujte o montážnom materiáli vhodnom pre vašu stenu
a v prípade potreby ho vymeňte.
• Lepiaci pásik je určený na jednorazové použitie. Dlhodobé
teploty nad 40 °C znižujú priľnavosť lepiaceho pásika.
Pre teploty pod 15 °C je lepiaci pásik nevhodný.
• Upevnite nosnú platničku tak, aby sa nič nepoškodilo,
ak by došlo k pádu držiaka toaletného papiera.
• Ak sa neskôr rozhodnete pre odstránenie nosnej platničky,
nedá sa vylúčiť zanechanie zvyškov lepidla na podklade.
Vo väčšine prípadoch sa však z vhodných, hladkých podkladov dajú jednoducho olúpať prstom. Nezabúdajte: Z natretých podkladov sa môže uvoľniť farba!
• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani
abrazívne čistiace prostriedky.

Prehľad (obsah balenia)

držiak rolky
uchytenie držiaka

nosná platnička

optický snímač

priehradka na batérie
spínač
zap./vyp.
snímač pohybu

Bez vyobrazenia: 2 batérie (typ batérie pozri Technické údaje)
2 obojstranné lepiace pásiky
2 skrutky
2 hmoždinky

Uvedenie do prevádzky / výmena batérií
1.

Odsuňte kryt priehradky na batériu
v smere šípky.

2. Založte, resp. vymeňte vybité
batérie za nové podľa obrázka.
Dbajte na správnu polaritu (+/–).
3. Znova nasaďte späť kryt priehradky
na batérie proti smeru šípky.
Musí sa počuteľne a citeľne zaistiť.

Upevnenie držiaka toaletného papiera
Držiak toaletného papiera môžete upevniť jednoducho pomocou
lepiaceho pásika alebo pomocou priložených skrutiek.
S lepiacim pásikom
Na dobré upevnenie nosnej platničky lepiacim pásikom
na želanom mieste musíte podklad pred nalepením osušiť
a odstrániť z neho prach, mastnotu, silikón a vodný kameň.
Okrem toho musí byť podklad pevný, hladký a dostatočne nosný.
Nerovné a porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.

Číslo výrobku: 340 152

www.tchibo.sk/navody
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Lepiaci pásik dosiahne svoju plnú priľnavosť až po približne
24 hodinách. Nezaťažujte nosnú platničku predčasne.

S hmoždinkami a skrutkami
Použite nosnú platničku, aby ste na stene naznačili otvory
na vŕtanie.

1

2
ØX
OF
F
ON

3

mm

Zapnutie/vypnutie
Držiak toaletného papiera je vybavený snímačom pohybu.
spínač zap./vyp.
100°
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F
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3m

snímač
pohybu

m Prepnite spínač zap./vyp. do polohy ON, aby ste zapli
nočné svetlo.
Ak niekto vstúpi za súmraku alebo v tme do uhla snímania
snímača, nočné svetlo sa zapne.
Ak nočné svetlo nezaznamená po dobu cca 30 sekúnd žiadny
pohyb, automaticky sa opäť vypne.
m Na vypnutie nočné svetla prepnite spínač zap./vyp.
do polohy OFF.

Technické údaje
Model:

340 152

Batérie:

2x LR6(AA)/1,5V

Druh krytia:

III

Dĺžka svietenia:

cca 30 sekúnd

Uhol snímania:

cca 100°

Dosah snímača:

3m

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.

Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných 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.
Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom,
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných
dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia 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.

