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Vážení zákazníci,

Vaše nové svíčky s LED na vánoční stromeček jsou nejen 
bezpečné, ale také autentické, protože byly vyrobeny  
z pravého vosku. 

Díky dálkovému ovládání můžete svíčky pohodlně zapnout a 
vypnout a vybrat si mezi klidným svícením nebo realistickým 
plápoláním.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší 
spokojenosti a přejeme Vám s ním hodně zábavy! 
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento 
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedo-
patřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.  
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Účel použití

Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení 
místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný  
ke komerčním účelům. 
Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách. 
Není vhodný k používání ve venkovních prostorách. 

• Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem 
dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti které je možné 
spolknout a obalový materiál mimo dosah dětí – mimo jiné 
hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií.  
Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést 
během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgá-
nů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo 
dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, 
dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte jej mimo 
dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí 
 baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným 
způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
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• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení 
vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovládání proto 
bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/–). Používejte 
pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické  
parametry“).

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré 
a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky 
baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.  
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–). 

• Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje 
v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí! 

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani 
zkratovat. 

• Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu 
jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená 
místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a nepro-
dleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie 
 vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému  
by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly. 

• LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vymě-
ňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
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• S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit v důsledku 
nárazů, úderů nebo pádu i z nízké výšky.  
LED svíčky nepřipevňujte na příliš tenké větvičky, mohly  
by se zlomit.

• Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. 
Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy 
 výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. 

• Výrobek neponořujte do vody ani do jiných tekutin.

• Vnější vrstva svíček s LED diodami se skládá z pravého vosku. 
Chraňte ji před otevřeným ohněm, horkem a přímým slunečním 
zářením. Do bezprostřední blízkosti svíček s LED nestavte 
žádné pravé svíčky. Knoty nezapalujte!



6

Použití

Vložení baterie do svíčky

baterie

svíčka s LED

kryt přihrádky  
na baterii

1.  Sejměte kryt přihrádky na 
 baterií otočením proti směru 
hodinových ručiček – ve směru 
otevřeno.

2.  Vložte baterii tak, jak vidíte  
na obrázku. Přitom dbejte  
na správnou polaritu (+/–). 

3.  Nasaďte kryt přihrádky na 
 baterii a otočte jej ve směru 
hodinových ručiček – ve směru 
zavřeno.

Svíčka začne svítit, jakmile je  
kryt přihrádky na baterii pevně 
uzavřen. 

  M  Příp. svíčku vypněte dálkovým 
ovládáním.

 

talířek s připevňovací 
svorkou

4.  Svíčku s krytem na baterii 
postavte na podstavec svíčky.
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Aktivace dálkového ovládání

  M
izolační  
proužek

Z přihrádky na baterii dálkového 
ovládání vytáhněte izolační 
proužek. 
 
 

Zapínání a vypínání svíček s LED

 

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a zachytí svíčky v úhlu  
cca 45°.

 Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky.  
Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami 
 nenacházely žádné předměty. 

Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční záření nebo 
 jasné neonové světlo. Ty ruší přenos infračervených paprsků.
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  M K trvalému zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko ON  
na dálkovém ovládání. 

  M K trvalému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko OFF  
na dálkovém ovládání.

  M Pro zapnutí svíček s LED v režimu časovače stiskněte 
 tlačítko 4H resp. 8H na dálkovém ovládání.  
Svíčky s LED nyní budou svítit 4, resp. 8 hodin.  
Pak se  automaticky vypnou.

  M K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí 
 svíček s LED stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovládání. 
Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

  M Pro zapnutí režimu plápolání stiskněte tlačítko Candle.  
Pro nastavení trvalého světla stiskněte tlačítko Light.

  M Pro nastavení jasnějšího světla svíček s LED stiskněte 
 tlačítko . 
Pro nastavení tmavšího světla stiskněte tlačítko .

Výměna baterie v dálkovém ovládání

Když už svíčky s LED nereagují na dálkové ovládání, musíte 
 vyměnit baterii. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového 
ovládání.
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1.  Stiskněte pojistku ve směru šipky  
a vytáhněte držák baterie ven. 
  

2.  Vybitou baterii vyměňte za novou. 
Dbejte přitom bezpodmínečně na 
 polaritu (symbol + musí ukazovat 
 nahoru).

  Pokud se dotknete baterie holou rukou, 
mohou na kontaktech vzniknout znečiš-
tění, která mohou případně mít izolační 
účinek. Proto při vkládání baterie použí-
vejte suchý měkký hadřík. 

3.  Zasuňte držák na baterii opět úplně 
dovnitř. Musí slyšitelně a citelně 
 zaskočit. 
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Technické parametry

Model:        10887  (bílá) 
 10888 (červená) 

Číslo výrobku:      398 688  (bílá) 
  398 817 (červená) 

Dálkové ovládání

Baterie:      1x CR2032, 3 V;  
(testováno podle UN 38.3)  Jmenovitá energie 0,7 Wh

Dosah:       cca 5 m

Svíčky

Baterie:      12x LR03(AAA)/1,5V

Osvětlovací prostředky:  LED

Doba provozu:     cca 100 hodin (s 1 sadou baterií)

Okolní teplota:     0 °C až +30 °C

Výrobce:

Schlaraffenland GmbH 
Schützenstraße 13 
5082 Grödig 
Austria

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technic-
kých a vzhledových změn. 
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Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných 
materiálů, které mohou být recyklovány. To snižuje produkci 
odpadů a chrání životní prostředí. 

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru 
papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat 
do domovního odpadu! 
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně 
od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, 

na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní 
nebo městské správy. 

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! 
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni 
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou 

správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají 
baterie. 
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