
SK Návod na použitie vianočného osvetlenia Brilagi 
 
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte 
nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete 
tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto 
výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si 
starostlivo uschovajte. 
 
Popis 
 
• napájanie: 230V AC • -20°C do +50°C • trieda ochrany: IP44 (vonkajšie i vnútorné použitie) 
• 8 svetelných módov (blikanie, prelínanie svetla, stmievanie atď.) • pamäťová funkcia - po 
zapnutí sa aktivuje naposledy použitý svetelný mód • časovač 6h/18h - po 6h od zapnutia sa 
automaticky vypne a znovu zapne po 18h • vnútorné aj vonkajšie použitie 
 
Upozornenie:  
 
 

1. Najprv vybaľte osvetlenie z krabice a úplne ho rozmotajte. Až potom zapojte do 
zásuvky a zapnite. Predídete tak nadmernému zahrievaniu a prípadnému vzniku 
požiaru. 

2. Toto osvetlenie sa pri používaní zahrieva. Neumiestňujte ho preto k iným zdrojom 
tepla ani ho ničím nezakrývajte. 

3. Nepoužívajte osvetlenie, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vr. izolácie 
káblov, boli by vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia. 

4. Používajte výhradne priložený napájací adaptér. Nikdy nezapájajte osvetlenie ani 
jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa nesnažte ho pripojiť k inému výrobku. 

5. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie. 
6. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite v odpojenom stave od 

elektrickej siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť. 
7. Nezasahujte do zapojenia. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, 

požiaru alebo ujme na zdraví. 
8. Pokiaľ osvetlenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. 
9. Výrobok nie je hračka! Chráňte ho pred deťmi. 
10. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniach k tomu 

určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. 
11. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Zabráňte blízkosti či dotykom s 

domácou a výpočtovou elektronikou. 
 
Režimy blikania: Kombinované; vlnách; sekvenčné; pomalé rozsvietenie; rýchle 
blikanie, pomalé slabnutie, blýskanie, stále svietenie. Režimy sa prepínajú tlačidlom na 
ovládači. Integrovaný pamäťový chip zaisťuje, že po zapnutí bude znovu aktivovaný 
naposledy použitý režim svietenia 
 
Časovač automaticky vypína a zapína osvetlenie. Zapnete ho dlhým stlačením tlačidla 
na napájacom adaptéri. Zapnutie časovača je signalizované rozsvietením tlačidla. 
Časovač funguje nasledovne. Po aktivácii je osvetlenie rozsvietené po dobu šiestich 
hodín. Potom je na dobu osemnástich hodín vypnuté a takto stále dookola, kým 
časovač nevypnete. 
 


