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Návod k použití           CZ 

Před použitím tohoto výrobku si prosím řádně přečtěte tento návod a uchovejte si jej pro budoucí 
použití. 

Uvedení do provozu 

- vyndejte zboží z originálního obalu 
- odšroubujte horní část válce na baterie (část s háčkem) 
- vysuňte přihrádku na baterie 
- vložte 4 AA baterie do přihrádky a dbejte přitom na správnou polaritu baterií – schéma 

správného umístění je znázorněno uvnitř přihrádky 
- zasuňte přihrádku a přišroubujte horní část válce 
- zmáčkněte tlačítko, čímž zapnete řetěz, a přesvědčte se, že veškeré diody svítí 

K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat jen nové, alkalické baterie. Nepoužívejte 
baterie různých druhů a výrobců a nepoužívejte baterie nové v kombinaci s použitými! 
Nedodržování těchto zásad může mít za následek nesprávné fungování světelného řetěze a 
zkrácení jeho životnosti. 

Funkce 

Tento světelný řetěz má v sobě zabudovaný časovač. 

Po prvním zapnutí bude svítit po dobu 6 hodin. Poté se automaticky vypne a bude po dobu 18 
hodin vypnutý. V těchto intervalech (6 hodin zapnuto / 18 hodin vypnuto) pak již automaticky bude 
pracovat do té doby, dokud se baterie nevybijí. 

Příklad 

Řetěz bude zapnut 1. prosince v 18:00. Ten bude svítit do 00:00 a poté se automaticky vypne. 2. 
prosince se automaticky zapne v 18:00 a opět o půlnoci vypne. To znamená, že řetěz stačí 
zapnout jednou a takto bude automaticky pracovat do doby, dokud jej nevypnete, nebo cca po 
dobu 35 dnů v závislosti na kvalitě baterií a teplotě okolí. 

Změna nastavení času v provozu 

Pokud chcete změnit čas automatického zapínání a vypínání na jiný (např. 19:00-01:00), stačí 
řetěz v požadovaný čas zapínání tlačítkem vypnout (pokud je zapnutý) a znovu zapnout. 

Upozornění: Časovač se může vychýlit o 5-20 min./měsíc. Pokud chcete vrátit čas zapínání na 
původní čas, tak časovač nastavte znovu. 

Animace 

Světelný řetěz lze přepnout do osmi různých módů svícení pomocí opakovaného stisknutí tlačítka 
umístěného na válci obsahující baterie: 

1. Automatické střídání různých módů blikání 
2. Blikání v intervalu cca. 0,5 s, poté v intervalu cca. 0,25 s. 
3. Rychlé přeblikávání, poté pomalejší. 
4. Pomalé rozsvěcení a zhasínání LED diod včetně postupného přechodu 
5. Blikání v intervalu cca. 1 s, poté v intervalu cca. 0,5 s. 
6. Pomalé rozsvěcení a zhasínání všech LED diod 
7. Rychlé přeblikávání, poté rozsvícení všech LED diod a následné zhasnutí 
8. Stálé svícení 
9. (Vypnutý stav) 



Výměna baterií 

- odšroubujte horní část válce na baterie (část s háčkem)  
- vysuňte přihrádku na baterie 
- vyjmete použité AA baterie a nahraďte je novými 
- zasuňte přihrádku a přišroubujte horní část válce 

Upozornění 

- světelný řetěz musí být před použitím vyňat z veškerých obalů 
- nepřipojujte tento řetěz elektricky k jinému řetězu 
- po skončení doby užívání řetězu vyjměte baterie, aby nedošlo ke zkorodování kontaktů 
- světelné zdroje nejsou vyměnitelné 
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