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Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze
tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění
nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání
výrobku s ním současně předejte i tento návod.
Výrobek je určen pouze k dekoraci v soukromých domácnostech
a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován
pro použití ve suchých vnitřních prostorách.
Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční
účely.
• Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí
i nebezpečí udušení!
• Děti nepoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení
s elektrickými přístroji. Nikdy nenechte děti používat elektrospotřebiče
bez dozoru.
• Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Proto výrobek nepoužívejte v koupelně ani
v podobně vlhkých prostorách. Výrobek také nepoužívejte venku.
• Neponořujte výrobek a síťový adaptér do vody ani jiných tekutin.
V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž
síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
• Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve
potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte připojovací kabel
od síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... když opouštíte byt,
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
• Výrobek se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
• Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel
udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
• Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani
podobnými výrobky.
• Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu proudu. Přívod elektrického
proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky.
Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby
mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud výrobek, připojovací kabel nebo
síťový adaptér vykazují viditelné škody. Neprovádějte na výrobku žádné
úpravy. Ani připojovací kabel nesmíte vyměňovat Vy sami. Případné opravy
výrobku nechávejte provádětv odborných servisech.
• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
• Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí
prostředky.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače

vypínač
1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky síťového adaptéru
a ochrannou krytku pevně zašroubujte.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte vypínač na síťovém adaptéru ...
… 1x pro trvalé zapnutí výrobku.
… 2x pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
Zelená LED ve vypínači svítí.
… 3x pro vypnutí výrobku.
Jestliže výrobek po připojení k zásuvce již svítí, pořadí se adekvátně změní:
1x stisknout = zapnutí funkce časovače, 2x stisknout = vypnutí atd.
Funkce časovače: LED sa zapínají a vypínají v následujícím rytmu:
zapnuté: 6 hodin
vypnuté: 18 hodin
zapnuté: 6 hodin atd.
Čištění
1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Technické parametry
Model:					618 094
Síťový adaptér
		

Vstup:			

220–240 V ~ 50/60 Hz

		Výstup:			3,5 V
		

Třída ochrany:

, 0,6 W

II

		Stupeň krytí:		IP20
Osvětlovací prostředky:

LED

Okolní teplota:			

+10 bis +40 °C

Likvidace
Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto
mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Upevnění LED světelného závěsu na háčky s přísavkami
Přednosti přísavek
• snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
• snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
• lze vždy znovu použít
• drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku
Proč moje přísavka na podkladu nedrží?
To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Pravidelně
kontrolujte, jestli přísavky na podkladu dobře drží. Přímo pod světlo nestavte
nic křehkého, co by se mohlo rozbít.
Tipy pro trvalé používání
MM Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!
Rozhoduje správná příprava!
MM Hladký podklad:
	např. skleněné a zrcadlové plochy, glazované dlaždičky
MM Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké
průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude
přísavka na podkladu držet výrazně déle.
Přiložili jsme Vám 10 fólií.

MM Čistý a suchý podklad:
	

	
zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot
Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou
citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem).

MM Čistá a suchá přísavka:
		

zbavená zbytků z výroby, obsahujících mastnotu

	
Náš tip: P oložte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně
prodejným prostředkem na mytí nádobí.
Připevnění přísavky
1.

Podklad důkladně vyčistěte.

2. Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě
ze středu k okrajům tlačte k podkladu. Vyčkejte 24 hodin, protože teprve
pak bude dosažena plná adhezní síla fólie!
3. Přísavku a fólii důkladně vyčistěte a osušte.
4.

Přísavku umístěte na fólii a pevně přitlačte
k podkladu.

5. Zbylé přísavky upevněte podle popisu.
6.

Výrobek zavěste dle vyobrazení na háčky
přísavek.

Přísavka odpadla z podkladu?
MM Vyčistěte podklad a přísavku a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu.
Příp. použijte novou fólii.
Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, pak není podklad
buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.
Podklad není dostatečně hladký?
MM Náš tip: Nastříkejte na přísavku trochu laku
na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte
na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdřív
po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)
Je přísavka příliš stará?
Č asem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně
průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku,
protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.
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