
AMBIANCE™
SVĚTELNÝ ŘETĚZEC

UPOZORNĚNÍ! Při instalaci světelného řetězce se doporučuje zvláštní opatrnosti, při neopatrném zachá-
zení se mohou světelná vlákna uvnitř žárovek poškodit

1. Existuje více způsobů, jak umístit světelný řetěz. Instalace je jednoduchá – můžete jej pověsit, zavěšovat 
pomocí praktických háčků, které jsou umístěny po stranách žárovek nebo omotat kolem různých před-
mětů. 

2. Až budete s konečnou instalací světelného řetězce spokojeni, zapojte zástrčku do zásuvky. 
3. Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

NÁVODY K POUŽITÍ:



ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

• Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. 
• Nečistěte výrobek agresivními čisticími prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

• Před použitím si přečtěte pokyny a uložte je pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést ke 
zranění osob nebo poškození světelného řetězu. 

• Výrobek se používá k dekoraci venkovních / vnitřních prostor a není hračkou. Děti by si s výrobkem 
neměly hrát. 

• Děti, osoby se sníženými fyzickými, psychickými a smyslovými schopnostmi a nezkušené osoby by měly 
výrobek používat pod vedením starší osoby nebo v přítomnosti zkušené dospělé osoby.

• Nevystavujte světelný řetěz otevřenému ohni, horkým povrchům a jiným hořlavým materiálům. 
• Neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin.
• Nedotýkejte se výrobku ani zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
• Nevytahujte napájecí kabel přímo ze zásuvky, ale držte jej za zástrčku.
• Neohýbejte ani neinstalujte napájecí kabel na ostré povrchy.
• Nepoužívejte příslušenství, které není součástí výrobku. 
• Nepoužívejte výrobek, pokud si všimnete viditelného poškození.
• VAROVÁNÍ! Vadné elektrické vedení, příliš vysoké napětí nebo nesprávné použití výrobku může vést k 

poškození elektrickým proudem.
• Světelné řetězy lze vzájemně propojit, je však třeba dbát na to, aby nedošlo k překročení přípustného 

výkonu / napětí (V / W).
• Světelný řetěz je vyroben v souladu se standardem IP44, doporučuje se však nepoužívat produkt za 

silného větru, deště, bouří nebo jiných extrémních povětrnostních podmínek.
• Kabel světelného řetězu umístěte na bezpečné místo, aby o něj nikdo nezakopl.

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
ob#chodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.


