
NÁVOD K POUŽITÍ 
Svítidla značky Lumineo, Kaemingk 
 
Před použitím produktu si přečtěte všechny instrukce.  
 
Při používání elektrického produktu se řiďte základním bezpečnostním opatřením: Pro snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
vypojte produkt ze zásuvky vždy před jeho manipulací nebo čištěním.  
 
UPOZORNĚNÍ  
Pro snížení nebezpečí úrazu popálením, elektrickým šokem nebo úrazem:  
1) Před použitím vyndejte osvětlení z balení. Nezapojujte osvětlení do zásuvky, pokud je stále v balení.  
2) Toto je elektrický produkt – žádná hračka! Nenechávejte tento produkt v dosahu malých dětí, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu 
popálením, elektrickým šokem nebo jiným osobním zraněním.  
3) Používejte tento produkt pouze k jeho primárnímu účelu, jak je popsáno v těchto instrukcích.  
4) Nikdy nepracujte s produktem, pokud má poškozený kabel nebo transformátor, pokud produkt nefunguje správně, pokud spadnul a 
rozbil se, nebo pokud spadnul do vody.  
5) Udržujte kabel osvětlení daleko od vyhřívaných míst.  
6) Odpojte produkt při opouštění domu, přes noc, nebo pokud má být déle bez dozoru.  
7) Nepokládejte produkt do blízkosti plynových nebo elektrických ohřívačů, ohnišť/krbů, svíček nebo podobných zdrojů tepla.  
8) Pro interiérové i exteriérové použití.  
9) Při odpojování osvětlení nejdříve vyndejte transformátor ze zásuvky.  
10) Tento sezónní produkt není určený pro permanentní instalaci nebo použití.  
11) Pokud je produkt umístěn strom, tento strom by měl být dobře zabezpečený a stabilní.  
12) Pokud je produkt umístěn na živý strom, tento strom by měl být dobře udržovaný a svěží. Neumisťujte osvětlení na živé stromy, které 
mají slabé větve, které se snadno zlomí.  
 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
Obchodní značka: Lumineo  
Pouze pro domácí použití. Pro použití v interiéru i exteriéru.  
Produkt není rezistentní vůči hořlavosti a zapáleným cigaretám.  
 
INSTRUKCE  
Technická specifikace se nachází na spodní straně obalu produktu.  
 
Nedávejte produkt na místo, ze kterého by mohl spadnout. Zamezte přehřívání produktu. Nezakrývejte přívod elektřiny žádným 
materiálem. Rozviňte napájecí kabel a připojte transformátor k jakékoliv domácí zásuvce . Umístěte napájecí kabel na místo, kde nebude 
kabel vystaven zbytečné zátěži. Neveďte napájecí kabel skrz dveře, skulinami ve zdi nebo v podlaze. Nepřejíždějte, nepřecházejte a 
netahejte za napájecí kabel. Plně zasuňte transformátor do zásuvky. Neodstraňujte, neohýbejte a neupravujte žádné kovové hroty v 
konektoru napájecího kabelu. Nepoužívejte nadměrnou sílu při zapojování kabelů.  
 
PÉČE A ČIŠTĚNÍ  
Umístěte produkt na bezpečné a suché místo. Čištění provádějte pouze u produktu vypojeného ze zásuvky. Pro čistění použijte vlhký 
hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla! Žárovky nelze vyměnit!  
 
USCHOVÁNÍ  
Pokud produkt nepoužíváte, uschovejte ho na bezpečném suchém místě z dosahu dětí. Vždy produkt uschovejte v interiéru. U osvětlení 
jako první vždy vypojte transformátor! Nevypojujte pouze napájecí kabel! Pokud produkt nepoužíváte, uschovejte si ho a jeho napájecí 
příslušenství do originálního balení.  
 
OBSLUHA SOLÁRNÍCH SVÍTIDEL  
Před použitím sejměte ze solárního panelu u svítidla ochrannou fólii. Svítidla mají ze spodní strany solárního panelu vypínač ON-OFF. U 
některých svítidel je potřeba otočením uvolnit hlavu se solárním panelem, a tím se dostanete k vypínači. Aby svítidlo po setmění 
automaticky svítilo, musí být v režimu ON. Pokud nechcete, aby svítidlo večer svítidlo, přesuňte tlačítko do polohy OFF – svítidlo se bude 
nabíjet dál. U některých svítidel se může vyskytovat pojistka v podobě malého papírku zasunutého u baterie svítidla. V případě potřeby 
tento papírek opatrně vytáhněte. Solární svítidlo umístěte na slunné místo, které umožní plné nabití baterie. Ve slunných dnech bude 
svítidlo svítit jasněji než ve dnech, kdy bude oblačno.  
 
OBSLUHA BATERIOVÝCH SVÍTIDEL 
Aktivováním osvětlení se současně aktivuje i integrovaný časovač. Dekorace svítí 6 hodin a poté se vypne. Příští den se automaticky zapne 
ve stanoveném čase, ve kterém byla uvedena do provozu. Osvětlení disponuje různými funkcemi svícení, které se přepínají tlačítkem na 
bateriovém držáku.  
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