LED SVETIELKA - NÁVOD NA POUŽITIE
Úvod
Inštrukcie sa týkajú rôznych typov farebných dekorácií. Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Pre
bezpečné a správne používanie výrobku si pred použitím a jeho inštaláciou prečítajte pokyny a
odložte si ich, pretože obsahujú dôležité informácie. Vianočné osvetlenie je určené ako vianočná
dekorácia na ozdobovanie. Je určené buď na používanie v interiéri alebo v exteriéri, záleží na type
produktu. Všetky informácie o type produktu nájdete na obale zakúpeného produktu.
Obsah balenia
Vianočné osvetlenie, Užívateľská príručka
Skontrolujte či súprava nie je poškodená.
Poškodený výrobok môžete vrátiť na mieste zakúpenia za účelom opravy alebo výmenu za nový, v
prípade poškodenia alebo funkčných chýb výrobku vzniknutých pri výrobe. V záujme ochrany
životného prostredia obal výrobku vhadzujte do nádob pre zber triedeného obalu. Dbajte, aby sa
obaly nedostali do rúk detí. Kvôli bezpečnosti detí nenechávajte voľne prístupné časti obalu (plastové
vrecká, kartón, polystyrén, atď.) Nebezpečenstvo udusenia.
Zásady bezpečného používania
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu. Svietidlá sú určené buď pre vnútorné použitie
v interiéri alebo pre vonkajšie použitie v exteriéri, záleží na type produktu. Všetky informácie o type
produktu nájdete na obale zakúpeného produktu.
Skontrolujte, či napájacie napätie sa zhoduje s údajmi uvedenými v tomto návode, na obale a na
prívodnom kábli. Zariadenia, ktoré nie sú vybraté z obalu sa nesmú pripájať k zdroju napätia. Všetky
objímky by mali byť vybavené namontovanými žiarovkami. Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom v prípade poškodenia alebo chýbania LED diódy. V takomto prípade výrobok nepoužívajte.
Neinštalujte výrobok na miestach , kde by mohol byť vystavený poškodeniu. Dávajte pozor najmä na
prívodný kábel, vystavený riziku možného preseknutia alebo pretrhnutia. Nepoužívajte v blízkosti
otvoreného ohňa, zdrojov vysokej teploty, na miestach s vysokou vlhkosťou a v blízkosti horľavých
materiálov. Sadu je možné inštalovať len od 18 rokov. Prístroj nie je hračka a deti by sa s ním nemali
hrať. Sada by sa nemala kombinovať s inými sadami elektrických zariadení. Led diódy sú
nevymeniteľné. V prípade poškodenia dekorácie ju neopravujte sami. Opravu zverte odborníkovi
alebo ju doneste (pošlite) na miesto zakúpenia. V prípade poškodenia prívodného kábla dekoráciu
nepoužívajte. Pri likvidácií výrobku ho odovzdajte do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Ak sadu nepoužívate, alebo má byť dlhší čas bez
kontroly jej činnosti užívateľom, musí byť odpojená od zdroja napájania. Ak chcete zariadenie odpojiť
od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, nesmiete ťahať za elektrický kábel. Nedotýkajte
sa mokrými rukami. Neprikrívajte zapojenú súpravu. Nepozerajte sa priamo alebo pomocou
akýchkoľvek prístrojov na zapojené LED diódy z dôvodu možného podráždenia očí alebo poškodenia
zraku. Chráňte pred znečistením a vlhkosťou. Túto príručku uschovajte, pretože obsahuje dôležité
informácie , a ak je to možné odložte aj obal. Zabalený komplet nezapínajte do siete. Pred pripojením
do siete skontrolujte či sú všetky časti nepoškodené. Neinštalujte reťaz v miestach s

nebezpečenstvom pretrhnutia, poškodenia izolácie káblov, zaliatia vodou alebo iného poškodenia.
Prípadné nefunkčne žiarovky nie je možné vymeniť, reťaz bude funkčná aj v prípade nefunkčnosti
viacerých žiaroviek. Pokiaľ je žiarovka fyzicky poškodená - rozbitá nie je možné reťaz ďalej z
bezpečnostných dôvodov používať. Nepoužívajte reťaz v prípade akéhokoľvek poškodenia izolácie
žiaroviek alebo káblovania. Podľa typu osvetlenia je odporúčaná prevádzková teplota: -10 až 65 °C,
Prevádzková vlhkosť: 15 až 85% RH, zariadenie nie je vodotesné ani nárazu vzdorné.
Niektoré reťaze sú vybavené ovládačom umožňujúcim 8 spôsobov svietenia. Spôsob svietenie sa
nastavuje stlačením tlačidla na ovládači. Navoliť si je možné z 8 režimov.
Niektoré reťaze sú vybavené ovládačom umožňujúcim automatické zapnutie/vypnutie. Nastavuje sa
stlačením tlačidla na ovládači. Po zapnutí funkcie Vianočné osvetlenie 8 hodín svieti a 16 hodín
nesvieti.
Niektoré reťaze sú vybavené senzorom svitania, kedy sa Vianočné osvetlenie po zotmení automatický
zapne a pri svitaní sa automaticky vypne. Nastavuje sa stlačením tlačidla na ovládači.
Po skončení životnosti je potrebné tovar odovzdať do separovaného zberu, nie je možné ho vyhodiť
do komunálneho odpadu. Dovozca a predajca zodpovedá iba za dodanie produktu, za iné ďalšie
prípadne škody spôsobené na zdraví a majetku nenesie zodpovednosť. Dovozca a predajca nenesú
zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.
Používanie dekorácie
Pred inštaláciou vianočného osvetlenia vyberte výrobok z obalu. Skontrolujte, či LED diódy nie sú
poškodené. Pripojte dekoráciu k zdroju napájania vložením zástrčky do zásuvky, a skontrolujte, či
sada funguje správne. V prípade, že systém nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť sami, ale
odneste ho na miesto, kde bol produkt zakúpený. Nainštalujte dekoráciu na vybrané miesto. Zapojte
dekoráciu pripojením do elektrickej zásuvky. Vypnite súpravu opatrným vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky.
Údržba a skladovanie
Ak chcete zariadenie očistiť , utrite ho jemnou suchou utierkou. Pred čistením zariadenie odpojte od
elektrickej siete. Odkladajte na suchom mieste mimo dosahu zdrojov tepla a mimo dosahu detí. Ak
nemáte v úmysle používať výrobok dlhšiu dobu, uschovávajte ho v originálnom obale.
Likvidácia
Zariadenie po ukončení doby životnosti nemôže byť umiestnené spoločne s iným odpadom
pochádzajúcim z domácnosti. Používateľ je povinný odovzdať ho osobám zodpovedným za zber a
recykláciu odpadu elektrických a elektronických zariadení. Zodpovedné osoby, miestne zberné
centrá, obchody a obecné úrady vytvárajú dostatočnú sieť, ktorá umožňuje odovzdanie tohto
zariadenia. Správna likvidácia z elektrických a elektronických zariadení pomáha zabrániť úniku látok
škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie, a nežiaducim následkom, ktoré vyplývajú z
prítomností nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia.

Deklarácie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ preto disponuje označením
CE, a bolo naň vydané vyhlásenie o zhode s európskymi normami.
Krajina pôvodu P.R.C
Zariadenie je certifikované certifikátom CE, Dovozca/Predajca nezodpovedá za prípadné
nezrovnalosti zariadenia s návodom na použitie, ktorý bol preložený podľa originálu dodávaného
výrobcom. Dovozca/Predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.
Predajca zodpovedá iba za dodanie produktu, za iné ďalšie prípadne škody spôsobené na zdraví a
majetku nenesie zodpovednosť. IMPORTER DO SR CORTINA POLAND Sp. z o.o. Sp.k.

