
Vianočné osvetlenie Solight 

 

Návod k použitiu 

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte 

nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 

Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy 

dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený 

k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok 

nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou(napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte 

blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.  

 

VLASTNOSTI: 

 Sada svetiel bola vyrobená náročným výrobným procesom. 

 Jedná sa o zváranú sériu. Žiarovky nie je možné vymieňať, pretože nie sú odnímateľné. 

 Pokiaľ však jedna zo žiaroviek zhorí, ostatné zostanú svietiť. 

 Žiarovky majú dlhú životnosť viac ako 30 000 hodín. 

 Energeticky úsporné a extra žiarivé žiarovky. 

 

UPOZORNENIE: 

1. Pre prevenciu prehriatia nepripájajte svetla k zdroju, dokiaľ nie sú vybalené z obalu a rozmotané. 

2. Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu izolácie káblu. V prípade poškodenia káblu je nutné ďalej výrobok 

nepoužívať. 

3. Tento výrobok sa pri použití podstatným spôsobom zahrieva. Výrobok neumiestňujte v blízkosti plynových 

alebo elektrických výhrevných telies, krbov, sviečok a iných podobných zdrojov svetla a počas používania ho 

nezakrývajte. 

4. Svetla používajte iba s priloženým adaptérom. Nikdy ich nepripájajte priamo do siete. (platí iba v prípade, 

pokiaľ je adaptér vo vnútri balenia). 

5. Nepripájajte svetla elektricky k inej sade svetiel. 

6. V žiadnom prípade neponárajte výrobok do vody a udržujte ho pokiaľ možno v čistom a suchom stave. 

7. Čistite vlhkou utierkou iba v stave odpojenom od elektrickej siete, nechajte dôkladne oschnúť. 

8. Nezasahujte do zapojenia, výrobok nedemontujte. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, 

požiaru alebo ublíženia na zdraví. 

9. Nepoužívajte zariadenie, pokiaľ už bolo vystavené skratu, zásahu blesku, impulzu vysokého napätia alebo 

mechanickému poškodeniu. Poraďte sa s odborným servisom. 

10. Vždy odpojte od elektrickej siete, pokiaľ nie je zariadenie používané. 

11. Výrobok nie je hračka! Chráňte pred deťmi a osobami nespôsobilými k manipulácii s elektrickými zariadením, 

či osobami so zníženými zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.  

12. Chráňte svoje životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach tomu určených alebo iným 

spôsobom recyklácie. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. 

 


