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Vážení zákazníci!

Vaše nové sviečky na vianočný stromček s LED sú nielen 
bezpečné ale aj autentické, pretože sú vyrobené z pravého 
vosku. 

Diaľkovým ovládačom môžete sviečky pohodlne zapnúť 
a vypnúť a zvoliť si buď pokojné svetlo alebo realistické 
 mihotanie sviečok. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok 
 používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby 
 nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok 
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie 
priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je 
vhodný na komerčné účely. 
Výrobok je navrhnutý na použitie v suchých interiéroch.  
Nie je vhodný na použitie v exteriéri. 

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie 
pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť, 
a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí – okrem 
iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.  
Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovým článkom.  
Keď  dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už  
do 2  hodín spôsobiť závažné vnútorné poleptanie a smrť. 
Udržiavajte nové, ako aj vybité batérie mimo dosahu detí. 
Keď sa priehradka na batérie nezatvára správne, diaľkový 
ovládač už ďalej nepouží vajte a udržiavajte ho mimo dosahu 
detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie 
alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľa-
dajte  lekársku pomoc.



4

• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuch-
núť. Preto dbajte pri vkladaní batérie do diaľkového ovláda-
nia bezpodmienečne na správnu polaritu (+/–). Používajte  
iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické 
údaje“).

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové 
batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou 
kapacitou.  
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií 
a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo 
skratovať. 

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta 
veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybitú batériu 
 vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu 
vzniknúť pri vytečení akumulátora. 

• Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie 
je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.

• S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Nárazy, údery alebo 
pády aj z nízkej výšky ho môžu poškodiť.  
Na pripevnenie LED sviečok nepoužívajte príliš tenké 
 vetvičky, mohli by sa zlomiť.

• Výrobok neuvádzajte do prevádzky pri viditeľných známkach 
poškodenia. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy 
výrobku zverte len špecializovanej opravovni. 
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• Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.

• Vonkajšia vrstva LED sviečkok pozostáva z pravého vosku. 
Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym 
 slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti LED sviečok 
neupevňujte žiadne pravé sviečky. Knôty nezapaľujte!
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Používanie

Vloženie batérie do sviečky

batéria

LED sviečka

kryt priehradky  
na batériu

1.  Kryt priehradky na batériu 
odskrutkujte proti smeru ho-
dinových ručičiek zo sviečky.

2.  Vložte batériu tak, ako je 
 zobrazené. Dbajte pritom na 
správnu polaritu (+/-).

3.  Kryt priehradky na batériu na-
skrutkujte v smere hodinových 
ručičiek znovu na sviečku. 

Sviečka začne svietiť, keď kryt 
priehradky na batériu priehradku 
pevne uzatvorí. 

  M  Sviečku prípadne vypnite 
 diaľkovým ovládačom. 

 
 
 

tanier s  
upínacím držiakom

4.  Sviečku s krytom priehradky 
na batériu nasaďte na tanier 
sviečky. 
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Aktivovanie diaľkového ovládača 

  M
izolačný  

pásik

Z priehradky na batériu 
diaľkového ovládača vytiahnite 
izolačný pásik. 
 
 

Zapnutie a vypnutie LED sviečok

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v uhle 
cca 45°.

 Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok.  
Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami 
nenachádzali žiadne predmety. 

Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. slnečným svetlom 
alebo jasným neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených 
lúčov.
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  M Na trvalé zapnutie LED sviečok stlačte spínač ON  
na diaľkovom ovládači.  

  M Na trvalé vypnutie LED sviečok stlačte spínač OFF  
na diaľkovom ovládači.

  M Na zapnutie LED sviečok v režime časovača stlačte tlačidlo 
4H resp. 8H na diaľkovom ovládači. LED sviečky svietia 
 teraz 4 resp. 8 hodín. Potom sa automaticky vypnú.

  M Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie  
LED sviečok stlačte tlačidlo OFF na diaľkovom ovládači.  

  M Na zapnutie režimu mihotania sviečok stlačte tlačidlo 
 Candle.  
Na zapnutie režimu permanentného svietenia stlačte 
 tlačidlo Light. 

  M Na jasnejšie nastavenie LED sviečok stlačte tlačidlo .  
Na tmavšie nastavenie stlačte tlačidlo . 
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Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED sviečky už nereagujú na diaľkový ovládač, musí sa 
 vymeniť batéria. Budete potrebovať batériu typu CR2032, 3 V.

Priehradka na batériu sa nachádza na zadnej strane dole na 
diaľkovom ovládači. 

1.  Zatlačte aretáciu v smere šípky  
a vytiahnite držiak batérie. 
 

2.  Nahraďte vybitú batériu novou. 
 Dbajte pritom na správnu polaritu 
(symbolom + nahor). 
 

  Pri kontakte holých rúk s batériou môžu 
na kontaktoch vzniknúť nečistoty, ktoré 
majú okrem iného izolačný účinok. Pri 
vkladaní batérie použite preto suchú, 
mäkkú handričku.

3.  Zasuňte držiak batérie znova celkom 
dovnútra. Musí sa počuteľne a citeľne 
zaistiť. 
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Technické údaje

Model:        10887  (biela) 
10888  (červená) 

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

Diaľkový ovládač

Batéria:      1x CR2032, 3 V;  
(testované podľa UN 38.3)  menovitá energia 0,7 Wh 

Dosah:       cca 5 metrov

Sviečky

Batérie:      12x LR03 (AAA) / 1,5 V

Zdroj svetla:     LED

Prevádzkový čas:     cca 100 hodín  
(s jednou súpravou batérií)

Teplota prostredia:    0 °C až +30 °C

Výrobca:

Schlaraffenland GmbH 
Schützenstraße 13 
5082 Grödig 
Austria (Rakúsko) 

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na 
technické a optické zmeny na výrobku.
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Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hod not-
ných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje 
množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite  
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých 
obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom,  
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje odde-
lene od domového odpadu. Informácie o zberných dvo-

roch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne 
obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! 
Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie  
a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo 

mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predá-
va batérie. 
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