
CZ Návod k použití vánočního osvětlení Brilagi 
 
Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující 
pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho 
nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy 
dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. 
 
Popis 
 
• napájení: 230V AC • -20°C až +50°C • třída ochrany: IP44 (venkovní i vnitřní použití) • 
8 světelných módů (blikání, prolínání světla, stmívání atd.) • paměťová funkce - po 
zapnutí se aktivuje naposledy použitý světelný mód • časovač 6h/18h - po 6h od zapnutí 
se automaticky vypne a znovu zapne po 18h • vnitřní i venkovní použití 
 
Upozornění 
 
 

1.  Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do 
zásuvky a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku 
požáru. 

2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumisťujte jej proto k jiným zdrojům tepla 
ani jej ničím nezakrývejte. 

3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-
li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí. 

4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojujte osvětlení ani jeho 
části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku. 

5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití. 
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od 

elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout. 
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, 

požáru nebo újmu na zdraví. 
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. 
9. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi. 
10. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu 

určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. 
11. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Zabraňte blízkosti či dotyku s 

domácí a výpočetní elektronikou. 
 
Režimy svícení/blikání: Kombinované, vlny, sekvenční, pomalé rozsvícení, rychlé 
blikání, pomalé slábnutí, blýskání, stálé svícení, Režimy se přepínají tlačítkem na 
napájecím adaptéru. Integrovaný paměťový chip zajišťuje, že po zapnutí bude znovu 
aktivován naposledy použitý režim svícení. 
 
Časovač automaticky vypíná a zapíná osvětlení. Zapnete jej dlouhým stiskem tlačítka 
na napájecím adaptéru. Zapnutí časovače je signalizováno rozsvícením tlačítka. 
Časovač funguje následovně. Po aktivaci je osvětlení rozsvícené po dobu šesti hodin. 
Poté je na dobu osmnácti hodin vypnuto a takto pořád dokola, dokud časovač 
nevypnete. 
 


