
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A NÁVOD K OBSLUZE – VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili vánoční osvětlení u naší společnosti. Před používáním a 

instalací vánočního osvětlení si pečlivě přečtěte následující návod. Manuál si pečlivě 

uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud budete produkt někomu věnovat či 

půjčovat, vždy mu ho předejte vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití. 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTÍ POKYNY: 

 osvětlení opatrně vyjměte z obalu, nepoužívejte ostré náčiní, které by mohlo poškodit vedení 

osvětlení 

 zkontrolujte, že osvětlení není nikde poškozené, v opačném případě ihned kontaktujte svého 

dodavatele, pokud zapojíte vadný produkt do elektrické zásuvky, mohlo by dojít k jeho 

poškození, na které se nevztahuje záruka 

 za jakékoli vedlejší poškození, způsobené nesprávnou manipulací, nenese dodavatel žádnou 

zodpovědnost 

 nezapojujte osvětlení do elektrické zásuvky, dokud ho celý nevyjmete z obalu a celý kabel 

nerozmotáte 

 pokud to výslovně není řečeno v popisu produktu, tak není možné řetězy a kabely na sebe 

napojovat 

 MINI žárovky při delším zapojení do el. sítě vyzařují teplo – proto řetěz nikdy neumisťujte do 

blízkosti předmětů, které by se neměli ohřát 

 vnější kabel není možné vyměnit, v případě, že je připojovací kabel, zástrčka do elektřiny 

nebo světla poškozeny, není řetěz použitelný 

 k montáži nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty 

 ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje – na řetězy nikdy nic dalšího 

nezavěšujte! 

 světelný řetěz není dětská hračka, neinstalujte je proto do dětských pokojů 

 děti nesmí být v blízkosti světel necháni bez dozoru 

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

 ke světlům vždy používejte pouze dodaný transformátor - nikdy nepoužívejte jiný 

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

musí být vždy dodatečně upevněny 

 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 

 


