
EN User Guide for Solight Christmas lights 
      1V110-M-1, 1V110-W-1, 1V110-WW-1 

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide 
by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your 
complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent 
any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for 
electrical appliances. Store these instructions in a safe place.  

Power supply: AC 230V/50Hz; Operating temperature: -20°C to +50°C 

Warning 

1. First unpack the lights from the box and unwind them fully before plugging them 
into a power outlet and turning them on. This prevents any excessive overheating 
and possible fire. 

2. These lights heat up when in use. Therefore, do not place them near any other 
heat sources and do not cover them. 

3. Do not use the lights if they are damaged in any way, including if the cable is 
damaged or if there has been a short circuit or high-voltage surge. 

4. Use only the power adapter supplied. Never connect the lights or any part of the 
lights to the electricity mains or to any other product. 

5. The product complies with protection class IP44 and is suitable for outdoor use.  
6. To clean the lights, use a damp cloth and always disconnect from the electricity 

mains first. Leave the lights to dry completely before using them. 
7. Do not tamper with the wiring, as this could result in a short circuit, fire, or injury. 
8. Disconnect the lights from the electricity mains when not in use. 
9. This product is not a toy! Keep out of reach of children. 
10. Protect the environment. When no longer usable, dispose of the product at the 

designed collection point. Do not discard with normal household waste.  
11. The product should only be used by adults.. 

Light/blinking modes: Combinations, waves, sequence, slow light up, quick blinking, 
slow fade, lightning, steady on. Modes are switched by the button on the control.  

Timer automatically turns the lights on and off. Turn it on by long pressing the button 
on the power adapter. Timer activated is signalized by the light on the button. The timer 
works as follows. After activation, the lights are turned on for six hours. Then the lights 
are turned off for eighteen hours and this way all the time until you turn the timer off. 

Manufacturer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, 
Česká republika  



CZ Návod k použití vánočního osvětlení Solight 
      1V110-M-1, 1V110-W-1, 1V110-WW-1 

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 výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. 
Návod k použití pečlivě uschovejte.  

Napájení: AC 230V/50Hz; Pracovní teplota: -20°C až +50°C 

Upozornění 

1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do 
zásuvky a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku 
požáru. 

2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumisťujte jej proto k jiným zdrojům 
tepla ani jej ničím nezakrývejte.  

3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, 
bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí. 

4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojujte osvětlení ani 
jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku. 

5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.   
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od 

elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout. 
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, 

požáru nebo újmu na zdraví. 
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 
9. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi. 
10. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu 

určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.  
11. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. 

Režimy svícení/blikání: Kombinované, vlny, sekvenční, pomalé rozsvícení, rychlé 
blikání, pomalé slábnutí, blýskání, stálé svícení, Režimy se přepínají tlačítkem na 
napájecím adaptéru. 

Časovač automaticky vypíná a zapíná  osvětlení. Zapnete jej dlouhým stiskem tlačítka 
na napájecím adaptéru. Zapnutí časovače je signalizováno rozsvícením tlačítka. 
Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. 
Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač 
nevypnete. 

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, 
Česká republika 



SK Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 
      1V110-M-1, 1V110-W-1, 1V110-WW-1 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte 
nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 
Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej 
manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. 
Návod na použitie si starostlivo uschovajte.  

Napájanie: AC 230V/50Hz; Pracovná teplota: -20°C až +50°C 

Upozornenie: Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozmotajte. Až potom 
zapojte do zásuvky a zapnite. Predídete tak nadmernému zahrievaniu a prípadnému 
vzniku požiaru. 

1. Toto osvetlenie sa pri používaní zahrieva. Neumiestňujte ho preto k iným zdrojom 
tepla ani ho ničím nezakrývajte. 

2. Nepoužívajte osvetlenie, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vr. izolácie 
káblov, boli by vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia. 

3. Používajte výhradne priložený napájací adaptér. Nikdy nezapájajte osvetlenie ani 
jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa nesnažte ho pripojiť k inému výrobku. 

4. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie.  
5. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite v odpojenom stave od 

elektrickej siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť. 
6. Nezasahujte do zapojenia. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, 

požiaru alebo ujme na zdraví. 
7. Pokiaľ osvetlenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 
8. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi. 
9. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach k tomu 

určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.  
10. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Zabráňte blízkosti či dotykom s 

domácou a výpočtovou elektronikou. 

Režimy blikania: Kombinované; vlnách; sekvenčné; pomalé rozsvietenie; rýchle 
blikanie, pomalé slabnutie, blýskanie, stále svietenie. Režimy sa prepínajú tlačidlom na 
ovládači.  

Časovač automaticky vypína a zapína osvetlenie. Zapnete ho dlhým stlačením tlačidla 
na napájacom adaptéri. Zapnutie časovača je signalizované rozsvietením tlačidla. 
Časovač funguje nasledovne. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu šiestich 
hodín. Potom je na dobu osemnástich hodín vypnuté a takto stále dookola, kým 
časovač nevypnete.  

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, 
Česká republika 


