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Drodzy Klienci!

Państwa nowy żagiel przeciwsłoneczny w ciągu 
dnia chroni przed zbyt dużą ilością promienio-
wania słonecznego, a po zmierzchu zasilany 
energią słoneczną łańcuch świetlny tworzy  
nastrojową atmosferę rozgwieżdżonego nieba.  
Materiał jest odporny na czynniki pogodowe, 
ale wrażliwy na obciążenia mechaniczne oraz 
wysokie temperatury/otwarty ogień, dlatego 
aby długo cieszyć się tym produktem, należy 
obchodzić się z nim ostrożnie. 

Życzymy Państwu wielu słonecznych chwil! 

Zespół Tchibo 

Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób 
opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamie-
rzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.  
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzy-
stania. W razie zmiany właściciela produktu  
należy przekazać również tę instrukcję. 

• Produkt zaprojektowano do użytku na wolnym 
powietrzu. Ma służyć jako osłona przeciwsło-
neczna, a nie jako zadaszenie chroniące przed 
deszczem. Produkt jest przewidziany do użytku 
prywatnego i nie nadaje się do zastosowań  
komercyjnych.

• Łańcuch świetlny przeznaczony jest tylko do 
celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświe-
tlania pomieszczeń ani przestrzeni zewnętrznej.  

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów 
opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeń-
stwo uduszenia!

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw 
wynikających z nieprawidłowego obchodzenia 
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy 
nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru. 

• Komponenty elektryczne produktu są przysto-
sowane do użytku zewnętrznego i odpowiadają 
stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że kompo-
nenty te są zabezpieczone przed dotykiem za 
pomocą narzędzia lub drutu, a także przed cia-
łami obcymi o średnicy większej niż 1 mm i bry-
zgami wody, takimi jak np. deszcz. Należy go 
jednak chronić przed silnym deszczem i wodą 
płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytko-
wać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do 
natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka 
porażenia prądem elektrycznym. 

• Produkt może być używany wyłącznie z dołą-
czonymi w komplecie modułem solarnym i  
pakietem akumulatorowym. W żadnym razie  
nie wolno stosować baterii jednorazowego 
użytku w połączeniu z panelem solarnym!  
Istnieje ryzyko wybuchu!  
Jeżeli używany pakiet akumulatorowy jest  
niesprawny, należy go wymienić tylko na  
jednakowy pakiet akumulatorowy, który można 
zamówić poprzez naszą Linię Obsługi Klienta.

• Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, 
wrzucać do ognia ani zwierać. 

• W przypadku wycieku z akumulatorów należy 
unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami ślu-
zowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kon-
taktu wodą i natychmiast udać się do lekarza. 

• Akumulatory należy chronić przed nadmiernym 
ciepłem.  
Akumulatory należy wyjąć z produktu, gdy są 
zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy 
czas używany. Dzięki temu można uniknąć 
szkód, które mogą powstać wskutek wycieku 
elektrolitu. 

• Kabel połączeniowy nie może być zagięty ani 
przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala  
od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. 

• Produkt nie może być łączony elektrycznie  
z innymi łańcuchami świetlnymi itp. 

• Nie wolno używać produktu, jeżeli produkt,  
kabel połączeniowy lub moduł solarny wykazują 
widoczne uszkodzenia. 



• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w pro-
dukcie. Nie wolno również samodzielnie wymie-
niać kabla połączeniowego. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń kabla połączeniowego 
należy skontaktować się z naszą Linią Obsługi 
Klienta lub z zakładem specjalistycznym.

• Nie włączać produktu umieszczonego w opako-
waniu ani nie przykrywać go niczym w czasie 
działania. 

• Nie ma możliwości wymiany wbudowanych  
diod LED ani nie wolno tego robić. 

• Nie wolno zaklejać, zasłaniać ani zamalowywać 
modułu solarnego. 

• Do czyszczenia nie należy używać silnych  
chemikaliów ani agresywnych lub rysujących 
powierzchnię środków czyszczących. 

• Produkt nadaje się do użytkowania na zewnątrz 
przy temperaturach do ok. –20°C. Przy niższych 
temperaturach należy przechowywać go  
w domu. W przeciwnym razie może zostać 
uszkodzony. 

• Produkt należy bezpiecznie zamocować  
w trzech punktach przy użyciu dołączonych  
materiałów montażowych. Przemieszczająca się 
w niekontrolowany sposób płachta może stwa-
rzać poważne zagrożenie np. dla ruchu drogo-
wego. 

• Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę 
itp.! Należy zawczasu schować produkt, jeśli 
nadciąga silny wiatr lub wichura. 

• Nigdy nie należy zawieszać płachty poziomo, 
lecz zawsze z zachowaniem przynajmniej  
lekkiego spadku, tak aby umożliwić odpływ 
wody deszczowej. Jeżeli mimo to utworzy się 
niecka z wodą, należy ją jak najszybciej opróżnić.

• Płachtę należy trzymać z dala od otwartego 
ognia, zapalonych papierosów, świec, pochodni 
itp., gorących powierzchni, a także od spicza-
stych, ostrych oraz szorstkich przedmiotów  
i powierzchni. 



Gwarancja

Tchibo GmbH udziela 3-letniej gwarancji  
od daty zakupu. 

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg,  Germany

W okresie gwarancji wszelkie wady materiałowe  
lub produkcyjne usuwane są bezpłatnie. Warunkiem 
sko rzystania z gwarancji jest przedłożenie dowodu 
zakupu produktu w Tchibo lub u autory  zo wanego 
partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje 
we wszystkich krajach UE, a także na terenie  
Szwajcarii i Turcji. 

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe 
wskutek nieprawidłowej obsługi produktu lub jego 
niepra wi dło wego odkamieniania, a także części  
ulegające zużyciu i ma teriały eksploatacyjne.  
Można je zamówić poprzez naszą Linię Obsługi 
Klienta. Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji 
(tzw. naprawy pozagwarancyjne) mogą zostać 
odpłatnie wykonane w naszym Centrum Serwisu,  
o ile jest to jeszcze możliwe.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw wynika-
jących z ustawowej rękojmi.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016 
  (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,  
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00 
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:   388 883

Serwis i naprawy

Jeżeli wbrew oczekiwaniom ujawni się jakakolwiek 
wada produktu, należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się z naszą Linią Obsługi Klienta. 
Nasi pracow nicy chętnie pomogą i omówią  
z Państwem dalszy sposób postępowania.

  Jeżeli konieczne będzie przesłanie 
produktu, należy podać następujące 
informacje: 
• dane adresowe, 
• numer telefonu (dostępny w ciągu dnia)  
 i/lub adres e-mail, 
• data zakupu oraz 
• możliwie jak najdokładniejszy opis usterki.

Do produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu. 
Produkt należy starannie zapakować, tak aby był 
właściwie zabezpieczony podczas transportu.  
Zgodnie z ustaleniami z naszą Obsługą Klienta  
produkt zostanie od Państwa odebrany.  
Tylko w ten sposób można zagwarantować  
szybką naprawę i odesłanie produktu.

Można też osobiście oddać produkt w najbliższym 
sklepie Tchibo.

Jeżeli okaże się, że usterka nie jest objęta 
 gwarancją, należy poinformować nas, czy:

• życzą sobie Państwo przygotowanie kosztorysu, 
jeśli koszty przekraczają kwotę 65 zł, czy

• produkt ma zostać (odpłatnie) odesłany do 
Państwa w stanie nienaprawionym, czy też

• produkt ma zostać zutylizowany (bezpłatnie).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, 
zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis 
 gwarancyjny i pozagwarancyjny prosimy o kon-
takt  telefoniczny z naszą Linią Obsługi Klienta.  
W przypadku pytań dotyczących  produktu prosimy 
o podanie numeru artykułu.



Mocowanie

Wybór miejsca zawieszenia 
Miejsce użytkowania solarnego łańcucha świetlnego 
nie jest uzależnione od dostępu do sieci elektrycz-
nej. Ponieważ jednak jego działanie uzależnione 
jest od dopływu promieni słonecznych, należy 
uwzględnić następujące punkty: 
• Produkt należy zawiesić w miejscu, w którym 

w ciągu dnia moduł solarny będzie jak najdłużej 
wystawiony na działanie promieni słonecznych. 

•  Należy unikać miejsca, które w całości lub  
w dużej części położone jest w cieniu (drzewa, 
kalenica itp.).  Nie należy montować produktu 
po północnej stronie budynku. W ciągu dnia  
natężenie światła słonecznego po stronie  
północnej jest niewystarczające. 

•  W nocy produkt nie powinien być przez cały czas 
oświetlany przez inne źródła światła (np. przez  
silny reflektor, który oświetla wjazd do garażu 
itp.). Należy mieć na uwadze, że wiele źródeł  
światła jest regulowanych czasowo lub reaguje na 
ruch i może się załączać dopiero późno w nocy. 

Montaż 
Wkręty i kołki rozporowe do montażu ściennego 
nie wchodzą w zakres dostawy. Przed montażem 
należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są 
odpowiednie dla danej ściany.
Ważne: Aby zapewnić możliwość bezproblemowe-
go włączania i wyłączania łańcucha świetlnego, 
należy pamiętać o tym, aby po montażu produktu 
wciąż był dostęp do narożnika z modułem solar-
nym i pakietem akumulatorowym.

  M Moduł solarny musi być umieszczony na 
wierzchniej stronie płachty, natomiast łańcuch 
świetlny jest zamocowany na stronie spodniej.

  M Żagiel przeciwsłoneczny należy stabilnie  
i bezpiecznie zamocować w 3 punktach.  
Możliwe są następujące opcje montażu:  
- Montaż ścienny przy użyciu dołączonych  
w komplecie karabińczyków i płytek mocują-
cych. Do przymocowania każdej płytki mocu-
jącej należy koniecznie użyć 4 wkrętów  
i kołków rozporowych.



- Bezpośrednie zamocowanie na balustradzie/ 
poręczy lub w innym stabilnym punkcie trzyma-
nia za pomocą dołączonego w komplecie sznura,  
z użyciem lub bez użycia karabińczyka.

Mocowanie pakietu akumulatorowego i modułu 
solarnego

1. Włożyć wtyczkę kabla połączeniowego do 
gniazda podłączeniowego modułu solarnego. 
Dokręcić nakrętkę kołpakową, aby zagwaran-
tować wodoszczelność połączenia.

2. Przyczepić moduł solarny do pola rzepowego 
na żaglu przeciwsłonecznym i wsunąć starannie 
zamkniętą obudowę akumulatorów z pakietem 
akumulatorowym w środku w naszytą na 
płachtę kieszeń – przełącznikiem w dół, 
tak aby nie mogła się tam gromadzić woda. 
Docisnąć zapięcie rzepowe.

Ładowanie akumulatora
• Ładowanie pakietu akumulatorowego jest moż-

liwe tylko wtedy, gdy żagiel przeciwsłoneczny 
zawieszony jest w nasłonecznionym miejscu,  
a moduł solarny jest skierowany do góry. 

•  W zależności od pogody i położenia słońca  
ładowanie akumulatora przez moduł solarny 
może trwać nawet kilka godzin. 

•  W zimie lub w przypadku dłuższego okresu 
zachmurzenia może się zdarzyć, że akumula-
tor nie będzie ładowany w wystarczającym 
stopniu. Należy wówczas wyłączyć łańcuch 
świetlny na kilka dni. Akumulator ładowany 
jest również przy wyłączonym łańcuchu 
świetlnym. 

Włączanie/wyłączanie

przełącznik

  M Przesunąć przełącznik na obudowie akumula-
torów …

 … do pozycji ON, aby włączyć łańcuch świetlny. 

Łańcuch świetlny jest wyposażony w czujnik ja-
sności otoczenia. Gdy zapada ciemność, łańcuch 
świetlny włącza się automatycznie, a rankiem 
przy wystarczającym poziomie jasności wyłącza 
się automatycznie. 

 …  do pozycji OFF, aby całkowicie wyłączyć 
łańcuch świetlny.

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie

  NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia 
wskutek porażenia prądem elektrycznym

• Nie zanurzać produktu w wodzie.  
Nie wolno go prać. 

 
 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Do czyszczenia nie należy używać silnych 
chemikaliów ani agresywnych lub rysujących 
powierzchnię środków czyszczących.



Płachtę żagla przeciwsłonecznego można wycierać 
wilgotną ścierką, ale nie wolno jej prać. Należy 
również przestrzegać zaleceń umieszczonych 
na wszytej etykiecie.

1. Wyłączyć łańcuch świetlny.

2. Przetrzeć produkt lekko zwilżoną, miękką  
i niestrzępiącą się ścierką.

3. Przed ewentualnym złożeniem płachty i odło-
żeniem jej do miejsca przechowywania należy 
odczekać, aż rozłożona płachta dobrze wyschnie.

Przechowywanie
  M Przechowywać produkt w miejscu suchym, 
chłodnym i osłoniętym od bezpośredniego 
działania promieni słonecznych. 

  M Nie kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów.

Wymiana pakietu akumulatorowego 

OSTRZEŻENIE – ryzyko obrażeń ciała

Solarnego łańcucha świetlnego nie należy 
używać z normalnymi bateriami, które nie nada-
ją się do ponownego naładowania.  
Istnieje ryzyko wybuchu!

Pakiet akumulatorowy jest przystosowany do 
długotrwałej eksploatacji. Po dłuższym okresie 
użytkowania lampy może jednak zajść koniecz-
ność wymiany pakietu akumulatorowego. 
Akumulatory ulegają naturalnemu zużyciu,  
dlatego ich wydajność może z czasem słabnąć.

1. Odblokować 
obudowę akumulato-
rów i otworzyć jej 
pokrywkę.

2. Wyjąć pakiet aku-
mulatorowy z obu-
dowy.

 3. Ścisnąć zatrzaski 
na wtyczce starego 
pakietu akumula-
torowego i wycią-
gnąć tę wtyczkę.  
W razie potrzeby 
wspomóc się 
szczypcami 
 płaskimi.

4. Włożyć wtyk 
nowego pakietu 
akumulatoro-
wego. Nowy pa-
kiet akumulato-
rowy można 
zamówić za po-
średnictwem  
Linii Obsługi 
Klienta (patrz 
rozdział „Gwa-
rancja”).

 5. Włożyć nowy pakiet akumulatorowy  
 do obudowy akumulatorów.

 6. Zamknąć pokrywkę obudowy  
 akumulatorów i zablokować ją. 



Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w kom-
plecie akumulatory zawierają wartościowe mate-
riały, które nadają się do ponownego wykorzysta-
nia. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje 
zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego. 

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami 
segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne 
możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury 
oraz opakowań lekkich. 

 Urządzenia, które zostały oznaczone tym 
symbolem, a także zużyte baterie i aku-
mulatory, nie mogą być usuwane do zwy-
kłych pojemników na odpady domowe! 
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany 

do tego, aby usuwać zużyty sprzęt oddzielnie od 
odpadów domowych i przekazywać zużyte baterie/
akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów 
zbiórki lub też usuwać do specjalnych pojemników, 
udostępnionych w sklepach handlujących bateria-
mi. Urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory  
zawierają zarówno wartościowe materiały, jak  
i substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawi-
dłowego przechowywania i usuwania mogą one 
szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu.  

Zdejmowanie łańcucha świetlnego

  M Przy usuwaniu produktu należy oddzielić  
od niego łańcuch świetlny i usunąć go do 
elektrośmieci, oddzielnie od płachty żagla 
przeciwsłonecznego. W tym celu należy  
odpiąć zapięcia rzepowe na spodzie płachty 
żagla.

Dane techniczne

Model:      388 883

Moduł solarny:    5 V, 1,5 W 

Akumulator:       3x 1,2 V NiMH, 
3,6 V / 1000 mAh

 Klasa ochronności:  III 

 Stopień ochrony:  IP44

Źródło światła:    diody LED

Temperatura otoczenia:  od –20°C do +40°C

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


