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Návod k použití 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte 

následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 

Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy 

dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo 

uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. 

koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí a výpočetní elektronikou.  

 

VLASTNOSTI: 

 Sada světel byla vyrobena náročným výrobním procesem. 

 Jedná se o svařovanou sérii. Žárovky nelze vyměňovat, protože nejsou odnímatelné. 

 Pokud však jedna z žárovek shoří, ostatní zůstanou svítit. 

 Žárovky mají dlouhou životnost více než 30 000 hodin. 

 Energeticky úsporné a extra zářivé žárovky. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

1. Pro prevenci přehřátí nepřipojuje světla ke zdroji, dokud nejsou vybalena z obalu a rozmotaná. 

2. Dbejte, aby nedošlo k poškození izolace kabelu. V případě poškození kabelu je nutné nadále výrobek 

nepoužívat. 

3. Tento výrobek se při použití podstatným způsobem zahřívá. Výrobek neumisťujte v blízkosti plynových nebo 

elektrických topných těles, krbů, svíček a jiných podobných zdrojů světla a během používání nezakrývejte. 

4. Světla používejte pouze s přiloženým adaptérem. Nikdy je nepřipojujte přímo do sítě. (platí pouze v případě, 

pokud je adaptér uvnitř balení). 

5. Nepřipojujte světla elektricky k jiné sadě světel. 

6. V žádném případě neponořujte výrobek do vody a udržujte ho pokud možno v čistém a suchém stavu. 

7. Čistěte vlhkým hadříkem pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. 

8. Nezasahujte do zapojení, výrobek nedemontujte. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru 

nebo ublížení na zdraví. 

9. Nepoužívejte zařízení, pokud již bylo vystaveno zkratu, zásahu blesku, impulsu vysokého napětí nebo 

mechanickému poškození. Poraďte se s odborným servisem. 

10. Vždy odpojte od elektrické sítě, pokud není zařízení používáno. 

11. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi a osobami nezpůsobilými k manipulaci s elektrickými zařízeními, či 

osobami se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi.  

12. Chraňte své životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách tomu určených nebo jiným 

způsobem recyklace. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. 

 


