
AMBIANCE™
SVETELNÁ REŤAZ

UPOZORNENIE! Pri inštalácii svetelnej reťaze sa vyžaduje opatrnosť, pretože pri neopatrnom zaobchá-
dzaní sa môžu vlákna v žiarovkách rozbiť.

1. Svetelnú reťaz je možné inštalovať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Inštalácia je jednoduchá - môžete ich 
zavesiť, poviazať pomocou šikovných háčikov umiestnených po stranách žiaroviek, alebo omotať okolo 
rôznych predmetov.

2. Ak ste spokojní s konečným umiestnením svetelnej reťaze, zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Po uporabi vtikač izklopite iz elektrike.

NÁVOD NA POUŽITIE:



ČISTENIE A SKLADOVANIE:

• Výrobok neponárajte do vody, alebo iných tekutín.
• Výrobok nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

• Pred použitím si prečítajte pokyny a odložte si ich pre ďalšie použitie. Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok zranenie osôb, alebo poškodenie svetelnej reťaze.

• Výrobok sa používa na zdobenie vonkajších / vnútorných priestorov a nie je hračkou. Deti by sa s výrob-
kom nemali hrať.

• Deti, osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi a zmyslovými schopnosťami a neskúsené osoby by mali 
výrobok používať pod vedením mentora alebo v prítomnosti skúseného dospelého.

• Nevystavujte sveteknú reťazec otvorenému ohňu, horúcim povrchom alebo iným horľavým materiálom.
• Výrobok neponárajte do vody alebo iných tekutín.
• Nedotýkajte sa produktu a zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
• Nevyťahujte napájací kábel priamo zo zásuvky, ale držte ho za zástrčku.
• Neohýbajte a neinštalujte napájací kábel na ostré povrchy.
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou produktu.
• Nepoužívajte výrobok, ak spozorujete viditeľné poškodenie.
• UPOZORNENIE! Chybné elektrické vedenie, prepätie alebo nesprávne použitie produktu môže mať 

za následok zásah elektrickým prúdom.
• Svetelné reťaze môžu byť navzájom spojené, je však potrebné dbať na to, aby sa neprekročil prípustný 

výkon / napätie (V / W).
• Svetelná reťaz je vyrobená v súlade s normou IP44, ale odporúča sa, aby ste výrobok nepoužívali v sil-

nom vetre, daždi, búrkach alebo v iných extrémnych poveternostných podmienkach.
• Kábel svetelnej reťaze umiestnite na bezpečné miesto, aby o neho nikto nezakopol.

Správna likvidácia odpadu
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť 
prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianske-
ho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že 
výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.


