
Návod k montáži a použití 

 

Č.zboží: 6684618,    29 Vdc, max 9 W 230 LED, 3 V/0,03 W  

Č.zboží: 6684619,    29 Vdc, max 1,08 W 320 LED, 3 V/0,03 W 
Č.zboží: 6685062,    29 Vdc, max 9 W 230 LED, 3 V/0,03 W 
Č.zboží: 6698532,    29 Vdc, max 9 W 230 LED, 3 V/0,03 W 
Č.zboží: 6698533,    29 Vdc, max 1,08 W 320 LED, 3 V/0,03 W 
Č.zboží: 6698534,    29 Vdc, max 6 W 140 LED, 3 V/0,03 W 
Č.zboží: 6698535,    29 Vdc, max 6 W 200 LED, 3 V/0,03 W  

 

 VAROVÁNÍ 

 

• Tento návod je určen pro vaši bezpečnost. Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně celý 
návod a ponechejte si ho k pozdějšímu nahlédnutí 

• Než začnete výrobek používat nebo znovu používat, zkontrolujte ho pečlivě.  

• Osvětlený vánoční stromek je pouze k dekorativnímu osvětlení 

• Není vhodné ke komerčnímu použití. 
 

(A) Bezpečnostní pokyny pro vánoční stromek s osvětlením.  

• Určeno k použití jen v interiérech. 

• Dokud je světelný řetěz ve svém obalu, nepřipojujte ho! 

• Než zapojíte stromek do elektrické zásuvky, zcela rozviňte všechny kabely a vodiče. Zabráníte tak 
poškození kabelů.  

• Chraňte izolaci kabelů před poškozením. Zajistěte, aby se izolace kabelu nebo souprava osvětlení 
nemohly nijak poškodit ani prorazit.  

• Vodič soupravy osvětlení nelze vyměnit; jestliže se vodič poškodí, soupravu osvětlení musíte 
zlikvidovat.  

• Jsou-li světla rozsvícená, nesmí se dotýkat přívodního kabelu ani jiných vodičů. 

• Na vodiče nezavěšujte ozdoby ani jiné předměty, kabely nebo světelné řetězy. Ozdoby zavěšujte pouze 
na větve vánočního stromku.  

• Tento výrobek používejte pouze na místech, pro která je určen – tedy k dekoraci interiérů.  

• Ovladač LED je určen jen pro moduly LED. 

• Prvky LED nelze vyměnit.  

• Nespojujte tuto soupravu osvětlení s jinou soupravou. 

• Pokud opouštíte svůj dům nebo jdete spát, z bezpečnostních důvodů odpojte vánoční stromek ze 

zásuvky.  

• Je to elektrický spotřebič, ne hračka. Aby se omezilo riziko požáru, úrazů osob nebo úrazu elektrickým 
proudem, si s výrobkem nesmí nikdo hrát. 

• Vánoční stromek neumisťujte vedle elektrických topení, krbů, svíček a podobných zdrojů tepla.  

• Jestliže výrobek používáte, nezakrývejte ho látkou, papírem ani jinými materiály, které nejsou součástí 
výrobku. 
 

(B) Jestliže nastane některá z následujících situací: 

• Závažné poškození nebo opotřebení izolace kabelu  

• Praskliny v držáku světla nebo ve krytech  

• Uvolněte připojení nebo namáhaný vodič 
Vánoční stromek nepoužívejte a obraťte se na zákaznické služby nebo obchod, kde jste stromek 
zakoupili.  

  

CZ 



(c) Návod k montáži:  

1. Vyberte si místo, kde chcete stromek 

smontovat.  U svítících stromků zvolte místo 

nedaleko síťové zásuvky. Vyjměte obsah 

z krabice. Než začnete používat nebo znovu 

používat osvětlené stromky, zkontrolujte 

pečlivě stromek a přesvědčte se, že izolace 

vedení nebo kabelů není nikde proříznutá, 

poškozená nebo rozedřená, že žádný měděný 

vodič není odhalený, spoje nejsou uvolněné a 

držáky a pláště světel nemají trhliny. 

2. Smontujte základnu stromku 

vytažením nožek od základny tak, aby tvořily X.  

Vložte jednotlivé šrouby s okem a začněte je 

zašroubovávat po směru hodinových ručiček, 

vždy jen o několik otáček. Ponechejte dostatek 

prostoru pro kmen stromku, který zasunete do 

stojanu. 

3. Vyberte dolní část stromku a 

umístěte ji do složené základny. 

4. Ujistěte se, že kmen je plně zasunutý 

do základny a poté utáhněte šrouby s oky a 

zajistěte kmen v základně. Plně zašroubovaný 

šroub s okem, prostrčený přírubou a stojanem, 

se bude opírat o kmen stromku. 

5. Pokračujte v montáži stromku zdola 

nahoru a postupně zasouvejte po jednom části 

kmene stromku. 

6. Stromek je sestaven.  

7. U osvětlených stromků připojte 

po instalaci stromku všechny jeho díly. 

8. Po připojení všech dílů lze zapojit 

ovladač světel LED.  

9. Osvětlený stromek funguje.  

Upozornění: 

Při montáži buďte opatrní, abyste si neskřípli 

prsty mezi pohyblivé části stromku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(D) Uložení výrobku po jeho použití 

• Odpojte zástrčku ze síťové zásuvky. 

• Rozložte všechny díly stromku a jednotlivé osvětlené části ponechávejte u sebe.  

• Zvedněte horní a prostřední část stromku a opatrně je odpojte od dolní části a sejměte dolní část 
ze stojanu.  

• Při ukládání stromku do krabice se ujistěte, že větve a světla nejsou poškozené, na krabici 
nepokládejte těžké předměty. 

• Části vánočního stromku uložte pečlivě do krabice. 

• Při balení stromku zajistěte, aby se tenký vodič mezi různými díly nepoškodil. 

 

Označení:  

    Tento stromek / osvětlený stromek je určen pouze k použití v interiérech. 

    Třída ochrany II / Izolace ovladače LED. 
 
 Třída ochrany III / Nízkonapěťová ochrana pro světelný řetěz 
 

 
 
  
                  Žádná ochrana proti vodě 
 

 

  
 

 
Veškeré elektrické a elektronické vybavení se při likvidaci musí odevzdat zvláštním stanoveným 
postupem a je zakázáno ho vyhazovat s běžným domovním odpadem. Obal laskavě recyklujte 
v určených sběrných místech. 
 
 

 

 


