
NÁVOD K POUŽITÍ 

Tenna – LED svíčky na baterie s časovačem  

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

Používání LED voskových svíček eliminuje nebezpečí vzniku požáru a vznik nebezpečných částic jako jsou saze  
a kouř. Touto cestou si můžete užít výhody svíček bez znečišťování domácího ovzduší. Udržíte tak vzduch svěží 
a čistý. LED voskové svíčky mohou být použity kdykoliv a kdekoliv. Jsou bezpečné v prostředí s dětmi a zvířaty,  
i ve veřejných prostorách.  

ČASOVAČ lze nastavit na 4 nebo 8 hodin automatického svícení. Navíc se LED svíčky po uplynutí dané doby 
samy vypnou a rozzáří zase po 20 nebo 16 hodinách.  

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

• Instalujte a odinstalujte svítící dekoraci správně a opatrně. Údery a otřesy mohou způsobit poškození 
produktu nebo snížit životnost jeho LED.  

• Při uklízení a znovu zabalení musí být svítící dekorace suchá a čistá.  

• Nikdy nezabalujte svítící dekoraci do uzavřené plastové tašky, může dojít ke kondenzaci a poškození 
produktu vlivem vlhkosti 

• Tato svítící dekorace nesmí být připojena k žádnému jinému produktu.  

• Kabel, LED a pouzdro na baterie této svítící dekorace nejsou vyměnitelné. Při poškození musí být 
produkt vyhozen.  

• Při manipulaci se světelnou dekorací ze skla buďte opatrní vzhledem ke zvýšené křehkosti. Pokud je 
sklo rozbité, musí být produkt opatrně vyhozen.  

• Svítící dekorace není hračka a měla by být umístěna z dosahu dětí.  

 
DETEKCE PORUCH 
Pokud se produkt nerozsvítí, ujistěte se, že:  

• Produkt je zapnutý 

• Baterie jsou nabité 

• Baterie jsou umístěny správně dle +/- pólů 

• Baterie jsou umístěny správně a pevně v klipech/v pouzdru 

• Ochranný lístek byl odstraněn z baterie (platí pro produkty na CR2032 baterie) 

 
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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