
NÁVOD K POUŽITÍ  
Světelné dekorace Sirius  
 
Srdečně Vám blahopřejeme k Vaší nové světelné dekoraci od Siriusu. Se světelnou dekorací od Siriusu můžete tvořit 

světelné dekorace pro různé účely dle vlastního stylu.  

 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

• Montáž a demontáž světelné dekorace musí být provedena správně a pečlivě. Nárazy a otřesy mohou vést  

k poškození produktu a zkrácení životnosti LED.  

• Při demontáži a zabalení produktu musí být produkt čistý a suchý.  

• Nikdy neukládejte světelnou dekoraci do uzavřeného plastikového pytle, neboť hrozí vznik kondenzace  

a poškození produktu vlivem vlhkosti.  

• Světelná dekorace nesmí být připojena k jiným produktům.  

• Kabel, LED a Box na baterie nelze vyměnit. Při poškození musí být produkt zlikvidován.  

• Pozor u dekorací ze skla na zvýšenou možnost poškození. Pokud dojde k rozbití skla, musí být produkt a střepy 

opatrně zlikvidovány.  

• Světelná dekorace není hračka a měla by být umístěna mimo dosah malých dětí.  

 

DETEKCE PORUCH 

Pokud produkt nesvítí, přezkoušejte prosím zda:  

• je produkt zapnutý  

• jsou nabité baterie  

• jsou baterie nasazeny ve správné polaritě plus/mínus  

• jsou baterie správně a pevně umístěné v bateriovém boxu  

• byla odstraněna pojistka (fólie) pod baterií (platí pro produkty s bateriemi CR2032)  

 

OVLÁDÁNÍ DEKORACÍ S ČASOVAČEM 

• Zmáčknutím vypínače a rozsvícením LED se aktivuje funkce časovače.  

• Opětovným zmáčknutím vypínače svítí LED trvale.  

• Dalším zmáčknutím vypínače se LED vypnou.  

 

OVLÁDÁNÍ DEKORACÍ BEZ ČASOVAČE 

• Přesuňte tlačítko vypínače z polohy Off do polohy On.  

• Zmáčknutím vypínače zapnete nebo vypnete svícení dekorace.  

 

Doba provozu je závislá i na kvalitě použitých baterií.  

 

ZÁRUKA 

Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 2 roky. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným a nedbalým 

zacházením, neúplnou nebo nesprávnou instalací. 

 

 

 

 

 

Distributor pro Českou republiku: HOLAS Lighting, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice, Česká republika 

E-mail: info@holas-lighting.cz, Web: www.holas-lighting.cz 

E-mail: info@led-zahrada.cz, Web: www.led-zahrada.cz 
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