
Návod k obsluze – Vánoční LED 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: 

• světlený řetěz, je určen pro dekoraci v exteriéru i interiéru 

• ujistěte se, že nejsou poškozeny žádné části světelného řetězu! 

• světelný řetěz nezapojujte, pokud se nachází ještě v obalu 

• světelný řetěz nesmí být napojen na jiné světelné řetězy 

• vnější flexibilní kabel tohoto světelného řetězu nelze vyměnit. Pokud je poškozen napájecí 

kabel nebo jiná součást řetězu, nesmí se světelný řetěz používat 

• při montáži nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty 

• ujistěte se, že připojovací kabel a vnitřní kabel nejsou mechanicky namáhány  

• na světelný řetěz nic víc nepřivěšujte ani nepřipojujte 

• tento světelný řetěz není hračka  

• neinstalujte světelný řetěz v dětském pokoji.  

• neponechávejte děti v blízkosti světelného řetězu bez dozoru. 

• u světelných řetězů s více než 50 svítidly dbejte na to, aby připojovací kabel nebyl zatížen 

zatížením celou vahou světelného řetězu 

• nevyhazujte nefunkční světelný řetěz do domácího odpadu 

Tento světelný řetěz má 9 funkcí, které mohou být upraveny dle libosti na prostoru pro baterie a 

na přiloženém dálkovém ovladači: 

1. kombinace (střídavě všechny druhy funkcí)  

2. změna blikání pomalé / rychlé blikání 

3. zvyšující se blikání 

4. pomalé stmívání 

5. pomalé blikání 

6. rychlé stmívání  

7. rychlé blikání  

8. nepřetržitý  

9.  vypnuto  

 



• Máte také možnost použít dálkový ovladač pro regulaci jasu světelného řetězu. Stiskněte buď 

(+) pro jasnější světlo nebo (-) pro tmavé tlumenější světlo. V jednotlivých krocích si tak 

nastavíte potřebný jas příp. ztlumení světla. Nastavení jasu poznáte tak, že po krátkém 

stisknutí příslušného tlačítka se řetěz krátce rozsvítí.  

 

Funkce časovače - programování časovače  

• Otevřete prostor pro baterie, vložte baterie podle polarity a správně uzavřete prostor pro 

baterie s těsnícím kroužkem. Nastavte požadovanou funkci světelného řetězu. Chcete-li 

naprogramovat časovač, stiskněte tlačítko Časovač na dálkovém ovladači v okamžiku, kdy 

chcete, aby se světelný řetěz vždy rozsvítil, tzn. v požadovanou denní dobu, od kdy má se 

světelný řetěz rozsvěcovat (např. v 18 hodin). 

• Funkce je nyní aktivována. 

• Světelný řetězec se krátce rozsvítí stejně jako při úpravě jasu.  

• Tím se aktivuje následující funkce:  

• Každý den se v tomto okamžiku rozsvítí osvětlení (tj. v 18 hodin) a má provozní dobu 6 hodin. 

Poté je osvětlení vypnuto dalších 18 hodin. 

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. 


