
NÁVOD K POUŽITÍ 

Flora – dekorativní osvětlení na baterie 

Gratulujeme Vám k nákupu Vaší nové světelné dekorace značky Sirius. Se svítícími dekoracemi Sirius si můžete vytvořit 
vlastní osobitý styl. 

Vytvářejte zajímavě osvětlené květinové dekorace. Bering House Of Flowers a Sirius stvořili Floru – jemné dekorativní 
osvětlení na baterie navržené pro jednoduché dekorování květin pomocí světla. Toto osvětlení umožňuje vytvoření magické 
dekorace pro každou příležitost.  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

• Flora se skládá ze tří řetězů ve stříbrné barvě. Každý řetěz má na sobě 4 LED ve tvaru drobných kapek.  

• Každý řetěz je dlouhý 32 cm.  

• Flora je napájená dvěma CR2032 bateriemi, které se dají vyměnit.  

• Flora je určena pro interiérové použití.  

• Flora je voděodolná pouze v případě, že pouzdro na baterie je zcela zavřené a LED svítí.  

• Pokud chcete osvětlení vypnout, ujistěte se, že pouzdro na baterie je suché!  

 

TIP NA VODNÍ DEKORACI S RŮŽÍ 

Nikdo ještě nikdy nezchudnul darováním. Darujte svým blízkým květinovou dekoraci jako nikdo předtím.  

Pro vytvoření krásné vodní dekorace s růží postupujte podle obrázkového návodu v brožurce (uvnitř balení). 

Budete potřebovat: vlasec, jehlu, královskou korunku (nebo jiný předmět), vysokou skleněnou vázu a osvětlení Flora.  

1. Zakryjte pouzdro na baterie malým listem růže. Řízněte do listu 1cm a opatrně list umístěte kolem řetězů 
vycházejících z pouzdra na baterie.  

2. Použijte malou jehlu k propíchnutí dírky do spodní části stonku růže a provlečte vlasec.  
3. Pomocí vlasce spojte růži a královskou korunku (nebo jiný předmět).  
4. Připojte Floru k růži a naplňte vázu vodou. Do vázy s vodou nakapejte pár kapek chloru pro jasný/čirý vzhled. 

Nakonec do vázy umístěte naaranžovanou růži.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před umístěním do vody musí být svítící dekorace zapnutá (svítit)! Flora je vodotěsná pouze když 
svítí a pouzdro na baterie je pečlivě utažené! Pokud chcete osvětlení vypnout, ujistěte se, že pouzdro na baterie je suché.  

ZÁRUKA 
Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 2 roky. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným  
a nedbalým zacházením, neúplnou nebo nesprávnou instalací. 
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