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Návod na použitie 

 

1. Obsah balenia 

• 2 sviečky z pravého vosku 

• tento návod na použitie 

 

2. Bezpečnostné pokyny 

• Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti. 

• Výrobok chráňte pred znečistením. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. Používajte iba  

  v suchých priestoroch. 

• Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje. 

• Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi. 

• Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte. 

• Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

 

 

3. Uvedenie do prevádzky a prevádzka 

3.1 Vloženie/výmena batérií 

• Skontrolujte, že je výrobok vypnutý (prepínač ON/OFF v polohe OFF).  

• Otvorte priečinok na batérie na spodnej strane sviečky.  

• Vložte 3 batérie typu AAA Micro. Dbajte na správnu polaritu (symboly + a -). 

• Zatvorte priečinok na batérie. Kryt priečinka musí počuteľne zacvaknúť na miesto. 

 

3.2 Zapnutie a časovač 

 

 

• Prepínač ON/OFF na spodnej strane sviečky posuňte do polohy 4H alebo 8H. Sviečka bude zapnutá na 4 hodiny,  

  alebo 8 hodín. Sviečka sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne a zapne sa znova v ten istý čas  

  nasledujúci deň (príklad: zapnutie na 4 hodiny o 18:00 - sviečka sa automaticky zapne každý deň o 18:00  

  na 4 hodiny). 

• Sviečku položte na rovný nešmykľavý povrch. 

• Blikanie LED diódy nie je vada; blikanie imituje mihotavé svetlo skutočného plameňa sviečky. 

• Sviečku vypnete posunutím prepínača ON/OFF do polohy OFF. 

 

4. Údržba a starostlivosť 

Na čistenie tohto výrobku používajte jemne navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace  

prostriedky. 

        Upozornenie - batérie 

• Vždy používajte správnu veľkosť a typ batérií, ktoré sa na stanovený účel najlepšie hodia. Tento návod na použitie  

  uschovajte pre ďalšie použitie, obsahuje informácie týkajúce sa výberu správnych batérií. 

• Vždy vymeňte všetky batérie naraz. 

• Vždy dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou (+ a -), viď symboly na batérii. 

• Batérie neskratujte. 

• Batérie nenabíjajte. 

• Batérie nevhadzujte do ohňa. 

• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. 

• Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospelej osoby. 

• Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. (Výnimkou sú prístroje určené pre núdzové prípady). 

• Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. 

 Poznámka - umiestnenie 

Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (napr. rúry na pečenie, ohrievače, sporáky, krby, svetelné zdroje 

vyžarujúce teplo, priame slnečné žiarenie atď.). 
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5. Vylúčenie záruky 

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže 

alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných 

pokynov. 

 

6. Technické údaje 

Napätie:  DC 4,5 V 

Celková spotreba: 19,36 mA 

Typ batérie:  3x AAA Micro 

 

7. Recyklácia (životné prostredie) 

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho 

odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  

odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických 

a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo  

na obale výrobku. Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením 

tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate 

k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných 

centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na 

určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 

 

 

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk 

http://www.hama.sk/

