NÁVOD NA OBSLUHU - VIANOČNÉ
OSVETLENIE
Gratulujeme k zakúpeniu vianočného osvetlenia od našej
spoločnosti. Aby Vám osvetlenie dlho prinášalo radosť a splnilo
Vaše očakávania, preštudujte si prosím pred používaním
nasledujúci návod, ktorý potom starostlivo uschovajte pre
možnosť neskoršieho nahliadnutia. Ak vianočnú dekoráciu
niekomu zapožičiate alebo darujete, vždy mu ho odovzdajte
vrátane tohto návodu. Produkt nie je určený pre komerčné
použitie.

Pokyny pre bezpečné použitie:
● svetelná reťaz je určená pre dekoráciu v exteriéri aj interiéri
● nikdy neinštalujte výrobok, ak je pripojený k sieti, rovnako ako s ním
nemanipulujte s mokrými rukami a vo vode
● dbajte, aby nebol umiestnený v blízkosti priameho tepla
● z dôvodu bezpečnosti uchovávajte výrobok mimo dosahu detí
● výrobok neskracujte ani nepredlžujte
● chráňte všetky káble a izolácie pred možným poškodením
● tento výrobok nesmie byť prepájaný so žiarovkovými systémami,
● LED diódy nemožno nahradiť, preto pracujte s výrobkom vždy starostlivo a
primerane
● životnosť výrobku závisí aj od spôsobu montáže a demontáže a
skladovania
● v prípade poškodenia musí byť výrobok okamžite odstránený a
zlikvidovaný podľa platných predpisov
● či je produkt určený pre vonkajšie alebo vnútorné použitie, zistíte v popise
produktu alebo na obale výrobku - ochrana IP 20 je určená iba pre
vnútorné použitie a ochrana IP 44 pre vonkajšie

Pred uvedením do prevádzky:
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● pred uvedením do prevádzky si pozorne preštudujte všeobecné informácie
● skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a či sú všetky spoje správne
prepojené a či sieťové napätie súhlasí s nominálnym napätím uvedeným
na zástrčke
● ak výrobok vykazuje chyby, nikdy ho nepoužívajte a ihneď kontaktujte
predajcu
● pred zapojením do elektrickej siete reťaz vždy vyberte z obalu a celú ju
rozmotajte, reťaz nikdy nerozsvecujte, kým nie je plne rozvinutá, mohlo by
dôjsť k jej poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka
● v prípade vonkajšieho použitia je nutné zapojiť zástrčku do zásuvky určenú
na vonkajšie použitie s označením IP- X4
● keď nie je svetelná reťaz v prevádzke, vytiahnite vždy transformátor zo
zásuvky
● k svetlám vždy používajte len dodaný transformátor. Nikdy nepoužívajte
iný!

Montáž:
● pri montáži používajte vhodné sťahovacie pásky odolné voči UV žiareniu
● výrobok upevnite pevne a v žiadnom prípade nepoužívajte pri montáži
ostré kovové nástroje alebo ostrý pripevňovací materiál, aby nedošlo k
poškodeniu výrobku či k následným skratom
● uistite sa, že pripojovacie a vnútorné káble nič nezaťažuje; na káble sa
nesmie nič ďalšie zavesovať
● pokiaľ je na svetelnej reťazi viac ako 50 svetiel, uistite sa vždy, že nevisia
voľne na kábli; musia byť vždy dodatočne upevnené

Likvidácia tovaru:
Nezabudnite pri likvidácii vianočných reťazí, že sa jedná o
elektroodpad, ktorý nikdy nepatrí do bežného odpadu.
Elektroodpad je oddelený od komunálneho a zmiešaného
odpadu a má stanovené iné pravidlá jeho zberu, likvidácie a
nakladanie s ním.
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Vyslúžilé vianočné osvetlenie prosím vyhoďte do kontajnera určeného pre
elektroodpad alebo ho odvezte na miesto pre spätný odber elektrozariadení vo
Vašej obci. Informáciu o tomto mieste Vám poskytne Vaša obec.
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Ovládač na funkcie - v prípade, že Vaše osvetlenie túto funkciu obsahuje:
● pre prepínanie medzi jednotlivými
funkciami použite čierne tlačidlo
● teple biela - svieti
● farebná (studená biela - podľa modelu) svieti
● teple biela - bliká
● farebná (studená biela - podľa modelu) bliká
● zmena farby z teplej bielej na farebnú /
studenú bielu (podľa modelu)
● prechod z teplej bielej na farebnú /
studenú bielu (podľa modelu) blikajúca
● prechod z teplej bielej na farebnú / studenú bielu (podľa modelu) - pomalý
prechod
● pomalé stmievanie teple bieleho svetla
● vypnuté

Napájanie na batérie - v prípade, že Vaše osvetlenie túto funkciu obsahuje:
● veľkosť krabičky sa môže meniť v
závislosti od počtu použitých batérií
● vždy používajte iba batérie uvedené
pri popise produktu
● nepoužívajte neschválené, staré alebo
nedôveryhodné batérie - mohli by
poškodiť výrobok
● otvorte kryt a vložte batérie podľa
nákresu dovnútra
● potom kryt zatvorte s na hornej hrane
krabičky stlačte / prepnite tlačidlo do
polohy ON
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Ovládanie časovača - v prípade, že Vaše osvetlenie túto funkciu obsahuje:
● jednoducho stlačte tlačidlo START / ON v
okamihu, kedy chcete osvetlenie zapnúť
● potom bude osvetlenie svietiť ďalších 6
hodín samo, kedy sa potom automaticky
vypne na ďalších 18 hodín
● tento interval je teraz uložený, kým znova
nestlačíte tlačidlo START a tým interval
nezrušíte
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