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NÁVOD K OBSLUZE – VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 
 

Gratulujeme k zakoupení vánočního osvětlení od naší společnosti. Aby Vám osvětlení 

dlouho přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním 

následující návod, který poté pečlivě uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud 

vánoční dekoraci někomu zapůjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto 

návodu. Produkt není určen pro komerční použití. 

 

Pokyny pro bezpečné použití: 

 světelný řetěz je určen pro dekoraci v exteriéru i interiéru 

 nikdy neinstalujte výrobek, pokud je připojen k síti, stejně jako s ním nemanipulujte s 

mokrýma rukama a ve vodě 

 dbejte, aby nebyl umístěn v blízkosti přímého tepla 

 z důvodu bezpečnosti uchovávejte výrobek mimo dosah dětí 

 výrobek nezkracujte, ani neprodlužujte 

 chraňte všechny kabely a izolace před možným poškozením 

 tento výrobek nesmí být ani propojován se žárovkovými systémy,  

 LED diody nelze nahradit, proto pracujte s výrobkem vždy pečlivě a přiměřeně 

 životnost výrobku závisí i na způsobu montáže a demontáže a skladování 

 v případě poškození musí být výrobek neprodleně odstraněn a zlikvidován podle platných 

předpisů 

 zda je produkt určen pro venkovní nebo vnitřní použití, zjistíte v popisu produktu nebo na 

obalu výrobku – ochrana IP 20 je určena pouze pro vnitřní použití a ochrana IP 40 pro 

venkovní 

 

Před uvedením do provozu: 

 před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte obecné informace 

 zkontrolujte, zdali není výrobek poškozen a zda jsou všechny spoje správně propojeny a zda 

síťové napětí souhlasí s nominálním napětím uvedeným na zástrčce 

 pokud výrobek vykazuje vady, nikdy ho nepoužívejte a ihned se obraťte na prodejce 
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 před zapojením do elektrické sítě řetěz vždy vyndejte z obalu a celý ho rozmotejte, řetěz 

nikdy nerozsvěcujte, dokud není plně rozvinut, mohlo by dojít k jeho poškození, na které se 

nevztahuje záruka 

 v případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní 

použití s označením IP- X4 

 když není světelný řetěz v provozu, vytáhněte vždy transformátor ze zásuvky 

 ke světlům vždy používejte pouze dodaný transformátor. Nikdy nepoužívejte jiný 

 

Montáž: 

 při montáži používejte vhodné stahovací pásky odolné vůči UV záření 

 výrobek upevněte pevně a v žádném případě nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje 

nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku či k následným zkratům 

 ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje; na kabely se nesmí nic dalšího 

zavěšovat 

 pokud je na světelném řetězu více než 50 světel, ujistěte se vždy, že nevisí volně na kabelu; 

musí být vždy dodatečně upevněny 

 

Likvidace zboží: 

Nezapomeňte při likvidaci vánočních řetězů, že se jedná o elektroodpad, 

který nikdy nepatří do běžného odpadu. 

Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má 

stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. 

Vysloužilé vánoční osvětlení prosím vyhoďte do kontejneru určenému 

pro elektroodpad nebo ho odvezte na místo pro zpětný odběr 

elektrozařízení ve Vaší obci. Informaci o tomto místě Vám poskytne Vaše 

obec. 
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Ovladač na funkce – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje: 

 pro přepínání mezi jednotlivými funkcemi použijte 

černé tlačítko 

1. teple bílá - svítí  

2. barevná (studená bílá – podle modelu) - svítí 

3. teple bílá - bliká 

4. barevná (studená bílá – podle modelu) -  - bliká 

5. změna barvy z teple bílé na barevnou/studenou bílou 

(podle modelu) 

6. přechod z teple bílé na barevnou/studeně bílou (podle 

modelu) - blikající 

7. přechod z teple bílé na barevnou/studenou bílou 

(podle modelu) - pomalý přechod 

8. pomalé stmívání teple bílého světla 

9. vypnuto 

 

Napájení na baterie – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje: 

 velikost krabičky se může měnit v závislosti na 

počtu použitých baterií 

 vždy používejte pouze baterie uvedené u popisu 

produktu 

 nepoužívejte neschválené, staré nebo 

nedůvěryhodné baterie – mohli by poškodit 

výrobek 

 otevřete kryt a vložte baterie podle nákresu 

uvnitř 

 poté kryt zavřete s na horní hraně krabičky 

stiskněte/přepněte tlačítko do polohy ON 
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Ovládání časovače – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje: 

 jednoduše stiskněte tlačítko START/ON v okamžiku, 

kdy chcete osvětlení zapnout 

 poté bude osvětlení svítit dalších 6 hodin samo, kdy 

se poté automaticky vypne na dalších 18 hodin 

 tento interval je nyní uložen, dokud znovu 

nestisknete tlačítko START a tím interval nezrušíte 


