
EN User manual for Solight 1V226 

Dear customer, Thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and 

adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules 

for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. This appliance is intended for home use only (indoors). 

This appliance shall be used only by adults. This product shall not be exposed to high humidity (e.g. in a bathroom); avoid contact 

with liquids.  

 

Power input: 2x AA 1.5V batteries. Insert the batteries according to the marking on the bottom of the battery case. For the best 

performance, use the alcaline batteries. Don´t mix different types and/or old and new batteries. Always use new batteries of the 

same type. 

 

Timer automatically turns the lights on and off. Turn it on by a slider switch on the power adapter. 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. 

 

CZ Návod k použití pro vánoční ozdoby Solight 1V226 

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.  

 

Napájení: 2x AA 1,5V baterie. Vložte baterie do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polarity. Nekombinujte různé typy 

baterií nebo staré a nové. Vždy používejte nové baterie stejného typu. 

 

Časovač automaticky vypíná a zapíná  osvětlení. Zapnete jej posuvným přepínačem na napájecím adaptéru. 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. 

 

SK Návod na použitie LED vianočné ozdoby Solight 1V226 

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. 

 

Napájanie: 2x AA batérie. Vložte batérie do priestoru pre batérie a dbajte pritom vyznačenej polarity. 

Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové. Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. 

 

Časovač automaticky vypína a zapína osvetlenie. Zapnete ho posuvným prepínačom na napájacom adaptéri. 

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. 


