
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K OBSLUZE – VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím zboží je nutné seznámit se s
instrukcemi v tomto manuálu a důkladně jim porozumět. Návod uschovejte i pro pozdější
nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod.
Výrobce ani prodejce nejsou zodpovědní za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené
neopatrností či nesprávným použitím tohoto výrobku. Vzniknou-li škody nedodržením tohoto
návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku. 

Před používáním je nutné si pečlivě přečíst tyto informace:

1. Ujistěte se, že žádná část světla není poškozena.
2. Nezapojujte výrobek do elektřiny, dokud jsou světla v krabici nebo nerozbaleném stavu.
3. Výrobek se nesmí spojovat s jinými. Žádná část výrobku nesmí být měněna nebo nahrazováná
jinými komponenty.
4. Vnější kabel není možné vyměnit. V případě, že je připojovací kabel, zástrčka do elektřiny nebo
světla poškozeny, není řetěz použitelný. V případě poruchy řetěz neopravujte!
5. K montáži nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty. 
6. Ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje. Na kabely se nesmí nic dalšího
zavěšovat. Instalujte napájecí kabel tak, aby o něj nemohla žádná osoba zakopnout. 
7. Světelný řetěz nebo obalový materiál výrobku nejsou dětskou hračkou. Neinstalujte řetěz do
dětských pokojů. Děti nesmí být v blízkosti světel necháni bez dozoru. 
8. Když není světelný řetěz v provozu, vytáhněte vždy transformátor ze zásuvky. 
9. Ke světlům vždy používejte pouze dodaný transformátor. Nikdy nepoužívejte jiný. 
10. Pokud je na světelném řetězu více než 50 světel, ujistěte se vždy, že nevisí volně na kabelu.
Musí být vždy dodatečně upevněny. 
11. Nikdy nevyhazujte světelné řetězy s domácím odpadem. Na likvidaci těchto výrobků existují 
sběrná místa, kam je možné tyto výrobky umístit. Pro více informací kontaktujte příslušné 
úřady v místě Vašeho bydliště. 
12. Při manipulaci odpojte z elektrické sítě. Výrobek nesmí zůstat zapojený v elektrické síti bez
dozoru.
13. Napájecí jednotka nesmí být nikdy připojována nebo vypojována, má-li uživatel mokré nebo
vlhké ruce. 


