
Návod na použitie 
LED lampáš 

 

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie. 

Použitie: vonkajšie i vnútorne. 

Montáž batérií: 

Na prevádzku lampáša sú potrebné 3 kusy alkalických AAA batérií 1,5V. 

1. Otočte lampáš hore nohami a odmontujte kryt batérií odskrutkovaním 

malej skrutky. Po odskrutkovaní zatlačte klipsu smerom nahor pre zlo- 

ženie krytu (obr. 1). 

2. Vložte 3 kusy AAA batérií s ohľadom na správne uloženie polarity (obr. 2). 

3. Vložte späť kryt batérií a upevnite. 

 

Prevádzka: 

1. Pre zapnutie lampáša posuňte tlačidlo do pozície „ON“. 

2. Pre vypnutie lampáša posuňte tlačidlo do pozície „OFF“ (obr. 2). 

 

Čistenie: 

Na čistenie lampášov použite čistú a suchú handru. 

 

Upozornenie: 

 Toto nie je hračka. Len dekoratívne využitie. 

 Udržujte mimo dosahu detí. 

 Tento lampáš je bezplameňový. Nikdy nezapaľujte knôt. 

 Nesprávne vložené batérie (bez ohľadu na polaritu), môže spôsobiť 

skrátenie životnosti batérií, vytekanie batérií, alebo nefunkčnosť. 

 Výmenu batérií vykonávajte naraz v jednu chvíľu. 

 Pri výmene batérií stále vymeňte celú sadu, nekombinujte staré a nové batérie, alebo rôzne typy batérií. 

 Nekombinujte alkalické, štandardné (oxid-zinočnaté), alebo (nikel-kadmium, alebo nikel metal hydrid) 

dobíjateľné batérie. 

 Batérie vyberte ak sú vybité, alebo ak lampáš nie je po dlhšiu dobu používaný. 

 Batérie recyklujte podľa recyklačných štandardov. 

 Nevhadzujte batérie do ohňa. 

 Udržujte lampáš mimo stojacu vodu a extrémnych teplôt. Upozornenie: Intenzita farby a odtieňov sa 

môže líšiť od sviečky k sviečke. Vzhľadom na vplyv okolia môže farba po čase vyblednúť. 

 Udržujte mimo tepelných zdrojov. Nikdy neponárajte do vody.  

 

UPOZORNENIE: Vykonávané zmeny a modifikácie na zariadení, ktoré nie sú schválené výrobcom má za následok 

stratu nároku na záručné konanie.  

Umiestnenie: 

Lampáš umiestnite na akékoľvek ploché miesto. Možné použiť interne aj externe. 

UPOZORNENIE: Počas daždivého, veterného, alebo iného nevhodného počasia umiestnite lampáš do 
vnútorných priestorov.  

 

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sú dodávané s batériami (vrátane vnútorných batérií). 
UPOZORNENIE pre zákazníkov: Tento symbol na batériách znamená, že batérie nepatria do komunálneho 
odpadu. Nasledujúce informácie sú určené len používateľom v európskych krajinách. Táto batéria je určená do 
triedeného odpadu na príslušnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu. Pre viac 
informácií sa obráťte na príslušné orgány zodpovedné za likvidáciu odpadu.  

Malá skrutka 

Kryt batérií 

Vypínač ON/OFF 



 

ZÁRUČNÝ LIST 

 

Dátum predaja:  ............................ 

Dátum vyskladnenia: ............................ 

  

pečiatka dovozcu pečiatka a podpis predajcu 

Záručné podmienky: 

 Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. 

 V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. 

Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri 

odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte. 

 

Záruka sa nevzťahuje na: 

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji 

Dovozca: 

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 

Krajina pôvodu: PRC 

 

Servisné záznamy: 

 

 

 

 

 

 

 


