
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LED-DEKOLEUCHTE
DE: Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Leuchte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur

späteren Verwendung auf.

> Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob sowohl der Lampensockel als auch die

Acrylscheibe mit Lasergravur vorhanden sind.

> Bauen Sie die Leuchte auf ebenem Untergrund auf, siehe Abbildung 1.

> Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie 3 AAA-Batterien ein und

achten Sie dabei auf die richtige Polarität (-/+), siehe Abbildung 2.

> Um die Leuchte einzuschalten, drücken Sie den Schalter - siehe Abbildung 3. Nachdem Sie die Leuchte eingeschaltet

haben, können Sie zwischen 8 verschiedenen

Lichteinstellungen wählen. Drücken Sie den Schalter um zwischen den Farben Blau / Rot / Grün / Orange /
Cyan / Gelb / Weiß / Farbwechselmodus zu wechseln.
> Um die Leuchte auszuschalten, halten Sie den Schalter einige Sekunden lang gedrückt.
> Die Leuchte ist auf der Rückseite mit einem Gleichstromeingang ausgestattet. Zum Betreiben der Leuchte können Sie ein

USB-Kabel oder ein Netzteil (5V Gleichstrom 300 mA) anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

> Nur für den Haushaltsgebrauch.

> Die Leuchte ist kein Spielzeug. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

> Nehmen Sie keine Änderungen an der Leuchte vor.

> Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie die Leuchte am Ende der Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.

> Entsorgen Sie die Batterien nicht über den Hausmüll.

> Die Entsorgung von Elektroaltgeräten wird durch Maßnahmen Ihrer örtlichen Behörden geregelt.

> Um die Batterien auszutauschen, lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und entfernen Sie das Batteriefach.

Ziehen Sie die Schraube beim Anbringen des Batteriefachdeckels nicht zu fest an. Setzen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht

im Lieferumfang enthalten).

> Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.

> Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

> Verwenden Sie Alkali-, Standard-Zink-Kohle- und aufladbare Nickel-Cadmium-Batterien nicht gleichzeitig.

> Kombinieren Sie keine alten und neuen Batterien.

> Entfernen Sie leere Batterien.

> Falls Sie die Leuchte längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien.

> Verursachen Sie keinen Kurzschluss.

> Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.

> Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder äquivalenten Typs. Das LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar;

versuchen Sie nicht die Leuchte zu öffnen.



NÁVOD K OBSLUZE LED DEKORAČNÍHO SVÍTIDLA
CZ: Prosím, před použitím svítidla si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte pro pozdější použití.

> Opatrně vyjměte svítidlo z balení a zkontrolujte, zda v něm jsou jak objímka tak i akrylová clona s laserovou rytinou.

> Smontujte svítidlo na rovném podkladu, viz obr. 1.

> Uvolněte šroub u krytu na baterie a otevřete ho. Vložte 3 AAA baterie a dbejte přitom na správnou polaritu (-/+), viz obr. 2.

> K zapnutí svítidla stiskněte spínač - viz obr. 3. Po zapnutí svítidla můžete volit mezi 8 různými

nastaveními světla. Stiskněte spínač pro změnu barevmodrá / červená / zelená / oranžová /
modrozelená / žlutá / bílá.
> K vypnutí svítidla přidržte spínač několik vteřin.
> Svítidlo je na zadní straně vybaveno vstup stejnosměrného proudu. K pohonu svítidla můžete připojit USB kabel nebo

síťový (5V stejnosměrný proud 300 mA) (není součástí v balení).

> Jen pro domácí použití.

> Svítidlo není hračka. Děti musí být pod dozorem dospělých.

> Neprovádějte žádné změny na svítidle.

> K ochraně životního prostředí zlikvidujte svítidlo na konci životnosti ekologických způsobem.

> Baterie nelikvidujte s běžným domácím odpadem.

> Likvidace elektrospotřebičů se řídí dle opatření v místě Vašeho bydliště.

> K výměně baterií odšroubujte víko a vyjměte je.

Během opětovného našroubování víka ho nedotahujte příliš pevně. Vložte 3 AAA baterie (nejsou součástí balení).

> Výměnu baterií smí provádět dospělá osoba.

> Baterie, které nejsou znovu nabíjecí, se nesmí nabíjet.

> Nepoužívejte současně alkalické, standardní zinkové/uhlíkové a nabíjecí niklové/kadmiové baterie.

> Nekombinujte staré a nové baterie.

> Odstraňte prázdné baterie.

> Nebudete-li svítidlo delší dobu používat, baterie vyjměte.

> Pozor na zkrat.

> Baterie se musí používat správnou polaritou.

> Používejte jen baterie stejného nebo ekvivalentního typu. LED žárovka není vyměnitelná, nepokoušejte se svítidlo otevřít.



NÁVOD NA POUŽITIE PRE LED-LAMPU
SK : Prečítajte si prosím pred použitím lampy tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

> Vyberte lampu opatrne z obalu a preverte si, či je podstavec lampy aj akrylová doska s laserovým gravírovaním v balení.

> Postavte lampu na rovnom povrchu, viď obrázok 1.

> Uvoľnite skrutku na kryte priehradky na batérie a otvorte priečinok. Vložte 3 AAA batérie, dbajte na správnu polaritu (-/+),

viď obrázok 2.

> Ak chcete zapnúť lampu, stlačte vypínač - Viď obrázok 3. Po rozsvietení, si môžete si vybrať z 8 rôznych

svetelných nastavení. Stlačte vypínač, aby ste sa prepínali medzi farbami, modrá / červená / zelená / oranžová /
azúrová / žltá / biela / pre zmenu režimu farby.
> Ak chcete vypnúť lampu, podržte vypínač po dobu niekoľkých sekúnd.
> Lampa je vybavená na zadnej strane vstupom pre jednosmerný prúd. Na prevádzkovanie lampy môžete použiť USB

kábel alebo pripojiť napájanie (5V jednosmerný prúd 300 mA) (nie je súčasťou balenia).

> Len na použitie v domácnosti.

> Lampa nie je hračka. Deti musia byť pod dohľadom dospelej osoby.

> Nerobte žiadne zmeny na lampe.

> V záujme ochrany životného prostredia, zlikvidujte lampu na konci svojej životnosti spôsobom šetrným k životnému

prostrediu.

> Nezahadzujte batérie do domového odpadu.

> Likvidácia elektrických spotrebičov je regulovaná opatreniami z miestnych orgánov.

> Ak chcete vymeniť batérie, uvoľnite skrutku na kryte batérie a vyberte priehradku na batérie.

Skrutku pri zatváraní krytu batérie nedoťahujte príliš pevne. Vložte 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).

> Výmenu batérií môžu vykonávať dospelé osoby.

> Nedobíjateľné batérie nesmiete znova nabíjať.

> Nepoužívajte alkalické, štandardné zinkovo-uhlíkové a dobíjacie nikel-kadmiových batérie súčasne.

> Nekombinujte staré a nové batérie.

> Odstráňte použité batérie.

> Ak lampu dlhú dobu nepoužívate, vyberte batérie.

> Môžete spôsobiť skrat.

> Batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.

> Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. LED žiarovku nie je možné vymeniť; nepokúšajte sa otvárať

lampu.



LED DEKORÁCIÓS LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU: Kérjük, a termék használata előtt feltétlen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

> Vegye ki a lámpát óvatosan a csomagolásból, ellenőrizze, hogy minden fontos alkatrészt tartalmaz-e, mint pl. lámpa

foglalat stb.

A lámpát sima felületen állítsa fel, lsd. 1. ábra

> Lazítsa meg a csavart az elemtartón és nyissa ki az elemtartót. 3 AAA elemet helyezzen bele és ügyeljen a megfelelő

pólusra (-/+), lsd. 2. ábra.

> A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót - lsd. 3. ábra. Miután bekapcsolta a lámpát, 8

fényfokozat közül választhat. Nyomja meg a kapcsolót a színek között Kék / piros / zöld / narancs /
cián / sárga / fehér / színvariáció közül választhat.
> A lámpa kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a kapcsolót.
> A lámpa a hátoldalon egyenáram bemenettel van ellátva. A lámpa működtetéséhez USB- kábelt használhat vagy

tápegységet (5V egyenáram 300 mA)

> Kizárólag háztartási használatra alkalmas.

> A világítás nem játék. A gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a lámpa közelében.

> A világításon ne eszközöljön változtatásokat.

> A környezet megóvása érdekében a lámpa meghibásodása után gondoskodjon a megfelelő / környezetkímélő tárolásról/

eltávolításról.

> Az elemet ne dobja a háztartási szemetesbe.

> Az elektromos gépek megsemmisítését a helyi hatóság rendeletei szabályozzák.

> Az elemcseréhez lazítsa meg a csavart az elemtartó doboz fedelén és távolítsa el az elemtartót.

A csavart ne feszítse túl a tartón. 3 AAA elemet helyezzen bele

> Az elemcserét kizárólag felnőtt személy végezze.

> Ne helyezzen bele nem újratölthető elemet.

> Alkali-, standard-cink-szén- és tölthető nikkel-kadmium elemet ne használjon egyidejűleg.

> Régi és új elemet ne kombináljon.

> A lemerült elemeket távolítsa el a készülékből.

> Amennyiben hosszabb ideig nem használja a lámpát, távolítsa el az elemeket.

> Ne okozzon rövidzárlatot.

> Az elemet megfelelő pólussal helyezze be.

> Azonos, ekvivalens elemet használjon. A LED- világítás nem cserélhető, ne kísérelje meg a lámpa felnyitását.



UPUTA ZA KORIŠTENJE DEKORATIVNE LED SVJETILJKE
HR: Prije korištenja pažljivo pročitajte uputu i sačuvajte ju kao podsjetnik.

> Pažljivo izvadite svjetiljku iz ambalaže i provjerite jesu li postolje svjetiljke i akrilna ploča s laserskom gravurom sadržani.

> Sastavite svjetiljku na ravnoj podlozi, vidi sliku 1.

> Odvijte vijak na poklopcu pretinca za baterije i otvorite pretinac za baterije. Umetnite 3 AAA baterije i obratite pažnju na

polaritet (-/+), vidi sliku 2.

> Da biste uključili svjetiljku, pritisnite prekidač - vidi sliku 3. Nakon što ste uključili svjetiljku možete birati između 8 različitih

postavki svjetla. Pritisnite prekidač, da biste mogli prelaziti između plave / crvene / zelene / narančaste /
cyan / žute i bijele boje te modusa izmjene boja.
> Da biste isključili svjetiljku, držite prekidač nekoliko sekundi pritisnutim.
> Na poleđini svjetiljke nalazi se ulaz za istosmjernu struju. Svjetiljku možete priključiti pomoću USB kabela ili

adaptera (5 V istosmjerna struja 300 mA) (nisu sadržani u isporuci).

> Samo za kućnu uporabu.

> Svjetiljka nije igračka. Djeca moraju biti pod nadzorom, ako rukuju ovim proizvodom.

Ne modificirajte svjetiljku.

> Da biste pridonijeli zaštiti okoliša, svjetiljku je potrebno zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.

> Baterije se ne smiju zbrinjavati u komunalni otpad.

> Zbrinjavanje električnih uređaja regulirano je posebnim mjerama Vaše lokalne uprave.

> Da biste zamijenili baterije,odvijte vijak na poklopcu pretinca za baterije i otvorite pretinac za baterije.

Pri stavljanju poklopca pretinca za baterije ne pritežite vijak prejako. Umetnite 3 AAA baterije (nisu sadržane u isporuci).

> Zamjenu baterija smije izvršiti samo odrasla osoba.

> Jednokratne baterije se ne smiju puniti.

Ne kombinirajte alkane, standardne cink-ugljikove ili punjive nikal-kadmij baterije.

> Ne kombinirajte stare i nove baterije

> Izvadite prazne baterije.

> Izvadite bateriju, ako proizvod nećete koristiti duže vrijeme.

> Nemojte prouzročiti kratki spoj.

> Pri umetanju baterija obratite pažnju na polaritet.

> Koristite samo baterije istog tipa. LED žarulja nije zamjenjiva; ne pokušavajte otvarati svjetiljku.


