
LED STAR / LED TREE

IAN 376148_2101 SKHU

DE AT CH

LED-STERN / LED-TANNE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

SK

LED HVIEZDA / LED STROMČEK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

CZ

LED HVĚZDA / LED STROMEK
Provozní a bezpečnostní pokyny

SI

LED-ZVEZDA / LED-JELKA
Navodila za uporabo in varnostni napotki

HU

LED-CSILLAG / LED-FENYŐ
Használati és biztonsági utasítások

GB

LED STAR / LED TREE
Operating and safety information



GB

Before you start reading, please fold out the illustrations page and familiarise yourself with all of 
the item’s functions.

HU

Olvasás előtt nyissa szét a rajzokat tartalmazó lapot, és így ismerkedjen meg a termék minden 
funkciójával.

SI

Pred branjem odprite stran s slikami in se seznanite z vsemi funkcijami izdelka.

CZ

Před čtením stránku s obrázky rozevřete a poté se seznamte se všemi funkcemi výrobku.

SK  
Pred prečítaním vyklopte stranu s obrázkami a následne sa oboznámte so všetkými funkciami 
výrobku.

DE  AT  CH 

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich 
anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB Operating and safety information page 7

HU Használati és biztonsági utasítások oldal 13

SI Navodila za uporabo in varnostni napotki stran 19

CZ Provozní a bezpečnostní pokyny strana 25

SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny strana 31

DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 38



C D

A B
1

2

3

3

44

65

9 10

7 8



E F

11

12

14

13

13



5

GB HU

SI CZ

Introduction ������������������������������������������ 7
Explanation of symbols ���������������������� 7
Intended use ����������������������������������������� 8
Specifications supplied ������������������������ 8
Description of parts ����������������������������� 8
Technical data �������������������������������������� 8
Safety instructions ������������������������������� 9
Assembly and installation ������������������ 9
Operation ������������������������������������������� 11
Cleaning and storage������������������������ 11
Troubleshooting ��������������������������������� 11
Disposal ����������������������������������������������� 11
Warranty �������������������������������������������� 11
Service ������������������������������������������������� 12

Bevezető ��������������������������������������������� 13
Jelölések magyarázata �������������������� 13
Rendeltetésszerű használat ������������� 14
A csomag tartalma ���������������������������� 14
Alkotórészek leírása ������������������������� 14
Műszaki adatok ��������������������������������� 14
Biztonsági útmutatások �������������������� 15
Felszerelés ������������������������������������������ 16
Kezelés ������������������������������������������������ 17
Tisztítás és tárolás ����������������������������� 17
Hibaelhárítás �������������������������������������� 17
Hulladékként ártalmatlanítás ���������� 17
Garancia ��������������������������������������������� 18
Szerviz ������������������������������������������������� 19

Uvod ���������������������������������������������������� 19
Razlaga znakov ��������������������������������� 19
Namenska uporaba �������������������������� 20
Komplet ����������������������������������������������� 20
Opis sestavnih delov ������������������������� 20
Tehnični podatki ��������������������������������� 21
Varnostni napotki ������������������������������ 21
Montaža ���������������������������������������������� 22
Upravljanje ����������������������������������������� 23
Čiščenje in skladiščenje ��������������������� 23
Odstranjevanje napak ���������������������� 23
Odstranjevanje med odpadke��������� 24
Garancija �������������������������������������������� 24
Servisna služba ���������������������������������� 25

Úvod ���������������������������������������������������� 25
Vysvětlení symbolů ��������������������������� 25
Použití ke stanovenému účelu ��������� 26
Rozsah dodávky �������������������������������� 26
Popis dílů �������������������������������������������� 26
Technické parametry ������������������������ 27
Bezpečnostní upozornění ����������������� 27
Montáž ������������������������������������������������ 28
Obsluha ����������������������������������������������� 29
Čištění a skladování �������������������������� 29
Odstraňování závad ������������������������� 29
Likvidace ��������������������������������������������� 30
Záruka ������������������������������������������������� 30
Servis ��������������������������������������������������� 31



6  

SK

Úvod ���������������������������������������������������� 31
Vyhlásenie o značkách ��������������������� 31
Používanie na určený účel ��������������� 32
Rozsah dodávky �������������������������������� 32
Opis dielov ������������������������������������������ 32
Technické údaje���������������������������������� 33
Bezpečnostné pokyny ����������������������� 33
Montáž ������������������������������������������������ 34
Obsluha ����������������������������������������������� 35
Čistenie a skladovanie ���������������������� 35
Odstraňovanie chýb �������������������������� 36
Likvidácia �������������������������������������������� 36
Záruka ������������������������������������������������� 36
Servis ��������������������������������������������������� 37

Einleitung �������������������������������������������� 38
Zeichenerklärung ������������������������������ 38
Bestimmungsgemäße 
Verwendung ��������������������������������������� 39
Lieferumfang �������������������������������������� 39
Teilebeschreibung ������������������������������ 39
Technische Daten ������������������������������� 39
Sicherheitshinweise ��������������������������� 40
Montage ���������������������������������������������� 41
Bedienung ������������������������������������������� 42
Reinigung und Lagerung ������������������ 42
Fehlerbehebung ��������������������������������� 43
Entsorgung ������������������������������������������ 43
Garantie ���������������������������������������������� 43
Service ������������������������������������������������� 44

DE AT CH



7GB

LED star/ LED tree

 z Introduction

Congratulations on the purchase of 
your new product� You have chosen 
a high-quality product� Please read 

these operating instructions thoroughly and 
carefully� These instructions are an essential 
part of the product and contain important 
information on first-time use and handling. 
Always observe all safety instructions� If you 
have any questions or are unsure how to 
operate the product, please contact your 
retailer or service centre� Please keep this 
manual in a safe place and pass it on to 
third parties where necessary�

 zExplanation of symbols

Read the operating 
instructions!
Issue date of  
instruction manual  
(month/year)
Date of manufacture 
 (month/year)
Direct current 

Alternating current 
Risk of fatal injury and
accidents for infants and
children!
Observe warning notices and
safety instructions!

Warning! Risk of electric
shock!

Mains plug

Electrical devices that carry
this symbol are rated as
Protection Class II�

Lamp

This symbol indicates that the
product operates with safety
extra-low voltage (SELV/PELV,
protection class III)�

Protected against solid foreign
objects with a diameter of
≥ 1.0 mm, splash-proof

Light colour

With timer function 

For indoor and outdoor use 
Designed to be splash-
waterproof (IP44)
Network operation

Cable includes connector

Mains plug

The “GS” symbol stands for
safety-tested� Products that are
marked with this symbol meet
the requirements of the
German Product Safety Act
(Produktsicherheitsgesetz)�
Dispose of packaging and 
product in an environmentally 
friendly manner!

MIX
Packaging

Packaging made of FSC 
certified wood mix

With the CE label, the 
manufacturer confirms that this 
product complies with the 
applicable European 
directives�

The device contains a safety 
isolating transformer�

This symbol stands for an 
independent operating device, 
for use outside lamps without 
additional cover�
This symbol describes the 
polarity of the connector’s 
output voltage�

SELV The term ‘SELV’ (Safety Extra 
Low Voltage) describes low 
voltages that protect against 
electrical shock through their 
low voltage range and 
isolation�
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 z Intended use

The product is suitable for decorative use 
indoors and outdoors� This product is 
intended for use in private households only� 
Any type of use other than that described 
above or any modification of the product is 
prohibited and likely to cause damage or 
even personal injury� The manufacturer or 
retailer accepts no liability for loss or 
damage that occurs as a result of use other 
than intended or incorrect use�
This product uses a light source with a class 
F energy efficiency rating.

 zSpecifications supplied

LED star (1033-S)
1 LED star
1 stand
2 ground spikes
2 hand screws
1 instruction manual

LED tree (1033-T)
1 LED tree
1 stand
1 ground spike
2 screws
1 instruction manual

 zDescription of parts
1 LED star
2 Stand (1033-S)
3 Hand screws
4 Ground spike (1033-S) 
5 Connector
6 Sleeve nut
7 Connection socket
8 Mains plug
9 Mains power cable
10 Button
11 LED tree

12 Stand (1033-T)
13 Screws (1033-T)
14 Ground spike (1033-T) 

 zTechnical data
Model number: 1033-S / 1033-T
Light source: LED module  

(non-replaceable)
Input voltage: 12 V  
Power 
consumption  
(LED):

max� 3�6 W

Colour 
temperature: 3400 K (warm white)

LED burn time: approx� 50,000 hrs

Dimensions: approx� 46 x 48 cm 
(1033-S)
approx� 35 x 60 cm 
(1033-T)

Timer: 6 hrs on/18 hrs off
Protection rating: IP44

Mains plug (LED DRIVER):
Make: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Commercial 
Register: 913204817437041806

Address: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Model: WDLX-IP-12003�6-T
Input voltage: 220-240 V~, 50/60 Hz
Output voltage: 12 V 
Output current: 0�3 A

Output power: 3�6 W

Average 
performance when 
in operation:

78%
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Power 
consumption at 
zero load:

<0�5 W

Protection class: II

Length of cable: approx� 5 m

 zSafety instructions

Safety instructions 

  WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND 
ACCIDENTS TO INFANTS AND 

CHILDREN! Never leave children 
unsupervised with the packaging material� 
There is a danger of suffocation from the 
packaging material� Children often 
underestimate the dangers� Always keep 
children away from the product� 

 � This product can be used by children aged 
8 years and over, as well as by persons 
with limited physical, sensory or mental 
abilities or lacking in experience and 
knowledge if they have been supervised 
and instructed as to the safe use of the 
product and understand the resulting 
hazards� Do not let children play with the 
product� Cleaning and maintenance may 
not be carried out by children without 
proper supervision�

AVOID THE RISK OF FATAL 
INJURY FROM ELECTRIC SHOCK! 

 �Always check the product for any damage 
before plugging it into the mains� Never 
use the product if it has any signs of 
damage�
 � Protect the mains from sharp edges, 
mechanical stress and hot surfaces�
 �Never touch the mains adapter if your 
hands are wet�
 �Never touch the uninsulated part of the 
mains plug when plugging it in or out!

 �Never hold the product by the mains power 
cable when carrying it�
 � Fully unwind the cable before using it�
 �Only connect the light fixture to an easily 
accessible socket so that you can quickly 
disconnect it from the mains in the event of 
a fault�
 �Always unplug the mains plug before 
assembling, dismantling or cleaning the 
product�
 �Always plug out the product if it is not 
going to be used for an extended period, 
e�g� holiday, or if you want to set it up in a 
different place�
 � Before using the product, make sure that the 
mains voltage matches the supply voltage 
required by the product (see “Technical 
data”)�
 �Never tamper with or modify the product�
 � If the product has any identifiable faults, 
stop using it immediately�
 � The LEDs are not replaceable� Once the 
light source reaches the end of its service 
life, the product must be replaced�
 �Do not immerse the product in water or any 
other liquids�
 � Keep the product away from naked flames 
and hot surfaces�
 � The manufacturer/distributor of this product 
accepts no responsibility whatsoever for 
personal injury or damage resulting from 
incorrect installation or use�
 � The external flexible cable or cord of this 
lighting fixture cannot be replaced! If the 
cable is damaged, the fixture must be 
disposed of�

TRIPPING HAZARD! Please make 
sure that the power cable is routed 
in such a way that nobody can 

tread on it or trip over it�

 zAssembly and installation

DANGER OF OVERHEATING! Do 
not operate the product while it is 
still inside the packaging!
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NB: Take the product out of its packaging 
and remove all packing material�

 �Check that all package contents are 
present�
 �Check if the product or individual parts are 
damaged� If that is the case, do not use the 
product� Contact the distributor via the 
service address given in the warranty 
section�

DANGER OF INJURY!
If the product is not secured 
properly it may tip over and cause 

injury�
 �Do not place the product on a surface that 
is not flat.
 �Make sure that the ground sufficiently flat 
when using the ground spike� 
 �Make sure that the ground spike is also 
removed when taking out the product so 
that there is no risk of tripping�

LED star (1033-S) with stand

RISK OF DAMAGE! Before setting 
up the product on the pedestal, 
protect sensitive surfaces�

 � Place the LED star 1  on the stand 2  and 
attach the two together firmly using the 
hand screws 3  (see Fig� A)�
 � Place the product on a flat surface. Make 
sure that the stand is stable�

NB: Make sure that the hand screws 3  are 
firmly attached.

LED star (1033-S) with ground spikes
 �Attach the individual ground spikes 4  to 
the LED star 1  and fix in place by 
fastening the screws 3  on the spike by 
hand (see Fig� B)�

NB: Ensure the ground spikes are facing the 
right direction (angle of the openings) as 
shown in Fig� B�

 � Insert the product into the surface, e�g� 
lawn/soil etc�

NB: Make sure the product is firmly 

attached� Do not use force, e�g� a hammer, 
during assembly or installation� This could 
damage the product�

Setting up the LED tree (1033-T) with 
stand

RISK OF DAMAGE! Before setting 
up the product on the pedestal, 
protect sensitive surfaces�

 �Using the two screws 13 , fasten the stand 
12  underneath the LED tree 11  (see Fig� 
E)�
 � Place the product on a flat surface. Make 
sure that the stand is stable�

Setting up the LED tree (1033-T) with 
ground spike

 �Using the two screws 13 , fasten the ground 
spike 14  underneath the LED tree 11  (see 
Fig� F)�
 � Insert the product into the surface, e�g� 
lawn/soil etc�

NB: Make sure the product is firmly 
attached� Do not use force, e�g� a hammer, 
during assembly or installation� This could 
damage the product�

Connect power supply

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
 

 � Plug the connector 5  into the socket 7  of 
the mains plug 8  (see Fig� C)�
 � Tighten the union cap 6  on the screw 
thread of the connection socket 7 �
 � Plug the mains plug 8  into a socket that 
has been correctly installed�

NB: When using outdoors, plug the mains 
plug 8  in to an IPX4 socket to ensure splash 
protection�
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 zOperation

NB: Only use the product with the supplied 
mains plug� Do not connect the product or 
the mains plug to any external devices�
NB: The product stays lit as long as it is 
connected to the power supply� If you plug it 
out, the product is automatically switched off�

Timer function
 � To activate the timer function, keep the 
button 10  on the mains plug 8  (see Fig� 
D) pressed down until the LED light turns 
green� The timer has now been activated� 
 �When the timer function is switched on, the 
product is switched on for 6 hours and then 
switched off for 18 hours�

 zCleaning and storage

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
Always unplug the mains plug from 
the socket before cleaning the 

product�
 � For reasons of electrical safety, the product 
must never be cleaned with abrasive 
cleaning agents or immersed in water�
 �Use only a dry, lint-free cloth for cleaning� If 
the product is very dirty, dampen the cloth 
slightly�  
 �When the product is not in use, store in the 
packaging in a dry place�

 zTroubleshooting

 = Fault
= Cause

 = Solution

 = The product does not light up�
= The product is not connected to the 

mains�
 = Plug the mains plug 8  into a socket 

that has been properly installed (see 
chapter “Connecting the power 
supply”)�

 zDisposal

 Note the labels on the packaging 
materials when sorting the waste; 
they are marked with abbreviations 
(a) and numbers (b) with the 
following meanings: 
1-7: Plastics 
20-22: Paper and cardboard 
80-98: Composite materials
 You can find out how to dispose of 
the used product by contacting your 
local district or city council�
 In the interest of environmental 
protection, when the product has 
reached the end of its useful life, do 
not dispose of it as general 
household waste but have it 
properly recycled� For information 
on recycling centres and their 
opening times, please contact your 
local council�

 zWarranty

Dear customer, This product comes with a 
3-year warranty from the date of purchase� 
In the event that this product is faulty, you 
have legal rights against the seller of the 
product� These statutory rights are not 
restricted by our warranty as set out below�

Warranty terms
The warranty period begins with the date of 
purchase� Please keep the original receipt in 
a safe place� It is required as proof of 
purchase� If a material or manufacturing 
defect occurs within three years of the date 
of purchase, we will repair or replace the 
product for you free of charge, or refund the 
purchase price, at our discretion� This 
warranty service is granted provided that the 
faulty device and the proof of purchase 
(receipt) are presented within three years, 
along with a brief written description of the 
fault and of when it occurred� If the fault is 
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covered by our warranty, we will return the 
fixed product or send you a new one. No 
new warranty period shall begin upon repair 
or replacement of the product�

Warranty period and statutory 
warranty claims
The warranty period is not renewed after a 
warranty service has been granted� This rule 
shall also apply for any replaced or repaired 
parts� Any damage or faults that already 
existed when buying the product must be 
reported immediately upon unpacking the 
product� A fee is charged for any repairs 
that are carried out after the end of the 
warranty period�

Warranty scope
The device was carefully manufactured 
according to the strictest quality guidelines 
and thoroughly tested before delivery� The 
warranty applies to material or 
manufacturing defects� This warranty does 
not apply to product parts that are subject to 
normal wear and tear and can therefore be 
regarded as wearing parts, or damage to 
fragile parts, such as switches, rechargeable 
batteries or parts that are made of glass� 
This warranty is void if the product has been 
damaged, improperly used or serviced� To 
ensure proper use, all instructions included in 
the manual must be followed carefully� All 
uses and actions that users are discouraged 
from or warned of in the manual must be 
avoided under all circumstances� The product 
is intended for private household use only, 
and not for commercial activities� The 
warranty is void, if the product is treated 
inappropriately, if force is applied, and in 
the case of any manipulation that is not 
carried out by our authorised service branch�

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, 
please observe the following 
Notes:

 � Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�
 � Please refer to the type plate on the 
product, an engraving on the product, the 
cover of the manual (bottom left) or the 
sticker on the back or base of the product 
to find out the product number.
 � In the case of any malfunctions or other 
defects, please call or email the service 
department indicated below as a first step.
 �After your product has been registered as 
faulty, you can send it to the specified 
service address, free of charge� Please 
include the proof of purchase (receipt) and 
information about the defect and about 
when it occurred�

 zService
GB

Service Great Britain
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376148_2101

Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�

You can find an up-to-date version of the 
operating instructions at:
www�citygate24�de



13HU

LED csillag / LED fenyőfa

 zBevezető

Gratulálunk új terméke 
vásárlásához� A vásárlással Ön egy 
kiváló minőségű termék mellett 

döntött� Teljesen és gondosan olvassa el ezt 
a használati útmutatót� Ez az útmutató a 
termék tartozéka és fontos tudnivalókat 
tartalmaz az üzembe helyezésről, illetve a 
kezelésről. Mindig tartson be minden 
biztonsági tudnivalót� Ha kérdései lennének, 
vagy bizonytalannak érzi magát a termék 
használatával kapcsolatban, vegye fel a 
kapcsolatot a kereskedőjével vagy a 
szervizzel. Az útmutatót gondosan őrizze 
meg, továbbadás esetén adja át harmadik 
személynek ezt is�

 zJelölések magyarázata

Olvassa el a használati
útmutatót!
A használati útmutató  
kiadási dátuma  
(hónap/év)
Gyártás dátuma  
(hónap/év)

Egyenfeszültség 

Váltakozó feszültség 

Élet- és balesetveszély
csecsemőkre és gyermekekre!

Tartsa be a figyelmeztetéseket
és biztonsági tudnivalókat!

Vigyázat! Áramütés veszélye! 

Hálózati dugó

Az ezzel a szimbólummal
jelzett elektromos készülékek a
II-es védelmi osztályba
tartoznak�

Lámpa

Ez a szimbólum azt jelenti,
hogy a termék földelt
kisfeszültséggel (SELV / PELV)
működik (III. védelmi osztály).
1,0 mm feletti átmérőjű, 
szilárd idegen testek ellen 
védett, fröccsenő víz ellen 
védett�

Fény színe

Időzítő funkcióval 

Bel- és kültéri használatra 
megfelelő - fröccsenő víz ellen 
védett (IP44)

Hálózati üzemeltetés

Kábel hossza dugóval

Hálózati dugó

A „GS” szimbólum a
bevizsgált biztonságot jelzi�
Az ezzel a jelzéssel ellátott
termékek megfelelnek a német
termékbiztonsági törvény
(ProdSG) követelményeinek�
A csomagolást és a terméket 
környezetbarát módon juttassa 
hulladékba!

MIX
Packaging

Csomagolás FSC
tanúsítvánnyal ellátott vegyes
fából

A CE-jelöléssel a gyártó 
megerősíti, hogy a jelen 
termék megfelel az érvényben 
lévő európai irányelveknek.

A készülék biztonsági 
transzformátorral van szerelve�

Ez a szimbólum egy független 
üzemű készüléket jelöl, 
lámpákon kívüli, külön borítás 
nélküli használatra�
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Ez a szimbólum a dugaszoló 
csatlakozó kimeneti 
feszültségének polaritását 
jelzni�

SELV A SELV (safety extra low 
voltage: biztonsági 
kisfeszültség) olyan 
feszültségre utal, amely az 
alacsony feszültségérték és a 
szigetelés alapján különösen 
jó védelmet nyújt áramütés 
ellen�

 zRendeltetésszerű használat

A termék kül- és beltéri dekorációhoz 
alkalmas� A terméket csak magán 
háztartásokban való használatra tervezték� 
Az előbb említettől eltérő használat vagy a 
termék módosítása nem megengedett, és 
károsodáshoz, valamint akár személyi 
sérüléshez is vezethet� A gyártó vagy a 
kereskedő nem vállal felelősségeket olyan 
károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű 
vagy téves használatból erednek�
Ez a termék F energiahatékonysági osztályú 
fényforrást tartalmaz�

 zA csomag tartalma

LED csillag (1033-S)
1 db LED csillag
1 db talp
2 db leszúró
2 db recézett fejű csavar
1 db használati utasítás

LED fenyőfa (1033-T)
1 db LED fenyőfa
1 db talp
1 db leszúró
2 db csavar
1 db használati utasítás

 zAlkotórészek leírása
1 LED csillag
2 Talp (1033-S)
3 Recézett fejű csavar
4 Leszúró (1033-S) 
5 Dugó
6 Sapka
7 Csatlakozó persely
8 Hálózati dugó
9 Hálózati kábel
10 Gomb
11 LED fenyőfa
12 Talp (1033-T)
13 Csavar (1033-T)
14 Leszúró (1033-T) 

 zMűszaki adatok
Modellszám: 1033-S / 1033-T
Fényforrás: LED-es modul (nem 

cserélhető)
Bemeneti 
feszültség: 12 V  

Teljesítményfelvétel 
(LED): max� 3,6 W

Színhőmérséklet 
(fény színe): 3400 K (melegfehér)

LED világítási 
időtartam:

kb� 50 000 óra

Méretek: kb� 46 x 48 cm (1033-S)
kb� 35 x 60 cm (1033-T)

Időzítő: 6 h be / 18 h ki
Védettségi 
fokozat: IP44

Hálózati dugó (LED DRIVER):
Gyártó neve: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Cégjegyzék 
száma: 913204817437041806
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Cím: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Modell: WDLX-IP-12003�6-T
Bemeneti 
feszültség: 220–240 V~, 50/60 Hz

Kimeneti 
feszültség: 12 V 

Kimeneti áram: 0,3 A
Kimeneti 
teljesítmény:

3,6 W

Átlagos 
hatékonyság üzem 
közben:

78%

Teljesítményfelvétel 
nulla tehernél: <0,5 W

Védelmi osztály: II
Hálózati kábel 
hossza: kb� 5 m

 zBiztonsági útmutatások

Biztonsági útmutatások 

  FIGYELMEZTETÉS!
ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY 
CSECSEMŐKRE ÉS 

GYERMEKEKRE! Gyermekeket soha ne 
hagyjon felügyelet nélkül a 
csomagolóanyaggal� Fennáll a 
csomagolóanyag okozta fulladásveszély� A 
gyermekek gyakran alábecsülik a veszélyeket� 
A gyermekeket mindig tartsa távol a terméktől. 

 � Ezt a terméket legalább 8 éves gyermekek, 
valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességű, illetve tapasztalattal és 
megfelelő ismeretekkel nem rendelkező 
személyek akkor használhatják, ha 
felügyelet alatt állnak, vagy a készülék 
biztonságos használata vonatkozásában 
eligazításban részesültek, és megértették a 
használatból eredő veszélyeket. Gyermekek 
nem játszhatnak a termékkel� A termék 
tisztítását és karbantartását gyermekek nem 

végezhetik felügyelet nélkül�

KERÜLJE AZ ELEKTROMOS 
ÁRAMÜTÉS MIATTI 
ÉLETVESZÉLYT!

 �A hálózati csatlakoztatás előtt ellenőrizze a 
terméket, hogy nincs-e rajta esetlegesen 
károsodás� Soha ne használja a terméket, 
ha valamilyen sérülést állapít meg rajta.
 � Védje a hálózati kábelt az éles peremektől, 
mechanikai terhelésektől és forró 
felületektől.
 � Soha ne fogja meg a hálózati adaptert 
nedves kézzel�
 �Csak a szigetelt részeknél fogja meg a 
hálózati dugót, ha azt be akarja dugni az 
elektromos hálózatba, vagy ki akarja 
onnan húzni!
 � Soha ne használja a hálózati kábelt 
hordozó fogantyúként�
 �Használat előtt teljesen bogozza ki a 
kábelt�
 �A lámpát csak egy jól hozzáférhető 
konnektorhoz csatlakoztassa, hogy zavar 
esetén a lámpát gyorsan ki lehessen húzni 
a hálózati áramforrásból�
 �Össze- és szétszerelés vagy tisztítás előtt 
mindig húzza ki a hálózati dugót a 
konnektorból�
 �Húzza ki a terméket a konnektorból, ha 
hosszabb ideig nem használja (pl� 
szabadság) vagy más helyen szeretné 
felállítani.
 �Használat előtt győződjön meg róla, hogy 
a rendelkezésre álló hálózati feszültség 
megegyezik a termék által megkívánt 
üzemi feszültséggel (lásd a „Műszaki 
adatok” c� részt)�
 � Soha ne módosítsa vagy változtassa meg a 
terméket�
 �Ha a terméken látható hiányosság van, 
haladéktalanul helyezze üzemen kívül.
 �A LED-ek nem cserélhetők. Ha a fényforrás 
elérte az élettartama végét, a teljes 
terméket ártalmatlanítani kell.
 �Ne merítse a terméket vízbe vagy más 
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folyadékba�
 � Tartsa távol a terméket nyílt lángtól és forró 
felületektől.
 � Ezen termék gyártója/forgalmazója nem 
vállal felelősséget a szakszerűtlen 
felszerelés/használat következtében fellépő 
sérülésekért vagy károkért�
 � A lámpa külső rugalmas vezetéke és a kábel 
nem cserélhetők! Ha a kábel megsérül, az 
egész lámpát ártalmatlanítani kell.

BOTLÁSVESZÉLY! Gondoskodjon 
róla, hogy a hálózati kábel úgy 
legyen lefektetve, hogy senki ne 

tudjon benne megbotlani vagy elesni�

 zFelszerelés

TÚLMELEGEDÉS VESZÉLYE! Ne 
használja a terméket a 
csomagolásban, ekkor túlmelegedés 

veszélye áll fenn!
Figyelem: Óvatosan vegye ki a terméket a 
csomagolásból, és távolítson el minden 
csomagolóanyagot�

 � Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma 
teljes-e�
 � Ellenőrizze, hogy a termék vagy egyes 
alkatrészei nem károsodtak-e� Ha igen, 
akkor ne használja a terméket� Forduljon a 
forgalmazóhoz a garanciakártyán 
megadott szervizadatok segítségével. 

SÉRÜLÉSVESZÉLY!
Ha a terméket nem biztosítja 
megfelelően, felbillenhet és 

sérüléseket okozhat�
 �A terméket kizárólag egyenes és szilárd 
talajra helyezze�
 �Győződjön meg róla, hogy a leszúró 
használata esetén a talaj elég stabilitást 
biztosít-e. 
 �Gondoskodjon róla, hogy a termék 
eltávolítása esetén a leszúrót is távolítsa el, 
hogy az a későbbiekben ne okozzon 
balesetveszélyt (pl�: botlás)�

LED csillag (1033-S) felállítása talppal

KÁROSODÁS VESZÉLYE! A termék 
lábaira állítása előtt a sérülékeny 
felületeket védeni kell�

 �Dugja a LED csillagot 1  a talpra 2 , és 
csavarozza őket egymással össze a recézett 
fejű csavar 3  segítségével (lásd A képet).
 �Állítsa a terméket egy egyenes felületre. 
Ügyeljen arra, hogy a termék stabilan 
álljon�

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy recézett fejű 
csavar 3  jól meg legyen húzva�

LED csillag (1033-S) felállítása leszúróval
 �Dugja rá az egyes leszúrókat 4  a LED 
csillagokra 1  és rögzítse őket, miközben 
a recézett fejű csavarokat 3  kézzel rögzíti 
a leszúróknál (lásd a B képet)�

Figyelem: Ügyeljen közben arra, hogy a 
leszúró megfelelő helyzetben legyen 
(nyílások szöge), ahogy az a B képen 
látható�

 �Dugja be a LED csillagot a talajba, ahogy 
Önnek tetszik (fű/föld stb.).

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy stabil 
legyen. Ne fordítsa el szerelés, ill. felállítás 
közben erőszakkal, pl. kalapácsütésekkel. Ez 
károsíthatja a terméket.

LED fenyőfa (1033-T) felállítása talppal

KÁROSODÁS VESZÉLYE! A termék 
lábaira állítása előtt a sérülékeny 
felületeket védeni kell�

 �Csavarja a talpat 12  a LED fenyőfa 11  alá 
két csavar 13  segítségével (lásd az E 
képet)�
 �Állítsa a terméket egy egyenes felületre. 
Ügyeljen arra, hogy a termék stabilan 
álljon�
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LED fenyőfa (1033-T) felállítása 
leszúróval

 �Csavarja a leszúrót 14  a LED fenyőfa 11  
alá két csavar 13  segítségével (lásd az F 
képet)�
 �Dugja be a terméket a talajba, ahogy 
Önnek tetszik (fű/föld stb.).

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy stabil 
legyen. Ne fordítsa el szerelés, ill. felállítás 
közben erőszakkal, pl. kalapácsütésekkel. Ez 
károsíthatja a terméket.

Áramellátás létesítése

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! 
 

 �Dugja be a dugót 5  a hálózati dugó 8  
csatlakozó hüvelyébe 7  (lásd a C képet)�
 �Húzza meg a sapkát 6  a csatlakozó 
hüvely 7  csavarmenetén�
 �Dugja be a hálózati dugót 8  egy 
szabályosan felszerelt konnektorba�

Figyelem: Kültéri használat esetén a 
hálózati dugót 8  IPX4-es konnektorhoz kell 
csatlakoztatni a fröccsenő víztől való 
védelem miatt�

 zKezelés

Figyelem: A terméket kizárólag a 
csomagban található hálózati dugóval 
üzemeltesse� Se a terméket, se a hálózati 
dugót ne csatlakoztassa külső készülékhez.
Figyelem: A termék folyamatosan világít, 
amíg áramot kap. Ha kihúzza a 
konnektorból, a termék kikapcsol�

Időzítő funkció
 �Az időzítés funkció aktiválásához nyomja 
meg és tartsa lenyomva a hálózati dugónál 
lévő a gombot 10 , amíg a hálózati dugón 
8  a LED-ek zölden nem világítanak (lásd 

a D képet). Az időzítés most aktiválva van. 
 � Bekapcsolt időzítő funkció esetén a termék 
6 órán át be van kapcsolva és ezután 18 

órán át ki van kapcsolva�

 zTisztítás és tárolás

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Minden 
tisztítás előtt húzza ki a csatlakozó 
dugót a konnektorból�

 � Elektromos biztonsági okokból a terméket 
soha nem szabad erős tisztítószerrel 
tisztítani vagy vízbe meríteni.
 �A tisztításhoz száraz, szöszmentes kendőt 
használjon. Makacs szennyeződések 
esetén enyhén nedvesítse be a kendőt. 
 �Ha nem használja a terméket, száraz 
helyen, a csomagolásban tárolja�

 zHibaelhárítás

 = Hiba
= Ok

 = Megoldás

 = A termék nem világít.
= A termék nincs csatlakoztatva az 

áramhálózatnál�
 = Dugja be a hálózati dugót 8  egy 

szabályosan felszerelt konnektorba 
(lásd az „Áramellátás létesítése” c. 
fejezetet)�

 zHulladékként 
ártalmatlanítás

 Vegye figyelembe a 
csomagolóanyagok jelöléseit a 
hulladékok szétválasztásánál, 
ezeket rövidítések (a) és számok (b) 
jelölik az alábbi jelentéssel: 
1–7: Műanyagok 
20–22: Papír és karton 
80–98: Kompozit anyagok
 Az elhasznált termék hulladékba 
juttatásának lehetőségeiről 
érdeklődjön a helyi 
önkormányzatnál�
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 Elhasznált termékét 
környezetvédelmi okokból ne dobja 
háztartási hulladékba, hanem 
juttassa szelektív hulladékgyűjtő 
rendszerbe. A gyűjtőhelyekről és a 
nyitvatartási időkről érdeklődjön az 
illetékes önkormányzatnál�

 zGarancia

Tisztelt Vásárlónk!
Erre a termékre a vásárlás dátumától 
számítva 3 év garanciát nyújtunk. A termék 
hiányosságai esetén Önt törvényes jogok 
illetik meg az eladóval szemben� Ezeket a 
törvényes jogokat az alábbiakban 
bemutatott garanciánk nem korlátozza�

Garanciafeltételek
A garanciális időtartam a vásárlás 
dátumától kezdődik. Kérjük, gondosan 
őrizze meg az eredeti pénztárblokkot. A 
bizonylat a vásárlás igazolásához 
szükséges� Ha a termék vásárlásának 
dátumától számítva 3 éven belül anyag- 
vagy gyártási hiba lép fel, akkor a terméket 
- választásunk szerint - ingyenesen javítjuk, 
cseréljük vagy a vételárat visszatérítjük. A 
garancia érvényesítésének feltétele, hogy a 
három éves határidőn belül a hibás 
készüléket és a vásárlási bizonylatot 
(pénztárblokkot) be kell mutatni, és írásban 
röviden meg kell adni a hiba jellegét, 
valamint annak keletkezési idejét� Ha a 
hibát a nyújtott garancia lefedi, akkor Ön 
egy javított vagy egy új terméket kap vissza. 
A termék javításával vagy cseréjével nem 
kezdődik új garanciaidőszak.

Garanciaidőszak és törvény szerinti 
hibaelhárítás
A garanciaidőszakot a garancia 
érvényesítése nem hosszabbítja meg. Ez a 
cserélt és a javított termékekre is érvényes. 
Az esetleges, már a vásárláskor fennálló 
sérüléseket és hiányosságokat 

haladéktalanul a kicsomagolás után jelenteni 
kell. A garanciaidőszak lejárta után 
felmerülő javítási igények díjkötelesek.

Garancia terjedelme
A készüléket szigorú minőségi irányelvek 
szerint, nagy gondossággal gyártottuk, és 
kiszállítás előtt alapos ellenőrzésnek vetettük 
alá� A garancia anyag- és gyártási hibákra 
vonatkozik� A garancia nem terjed ki olyan 
termékrészekre, amelyek ki vannak téve a 
szokásos elhasználódásnak, és ezért kopó 
alkatrésznek számítanak, ill. a törékeny 
elemek sérüléseire, pl�: kapcsoló, 
akkumulátor vagy üveg alkatrészek� A 
garancia nem érvényes a termék 
rongálódása, nem szakszerű használata 
vagy karbantartása esetén� A termék 
szakszerű használatához minden a kezelési 
útmutatóban szereplő utasítást pontosan be 
kell tartani� A felhasználási célokat és 
tevékenységeket, amelyektől a kezelési 
útmutató a felhasználót eltanácsolja vagy 
óva inti, feltétlenül kerülni kell� A termék csak 
magáncélú használatra és nem üzleti 
felhasználásra készült. A termékkel történő 
visszaélés vagy annak szakszerűtlen 
kezelése, erőszak alkalmazása vagy olyan 
beavatkozások esetén, amelyeket nem az 
engedélyezett szervizszolgálatunk végez, a 
garancia megszűnik.

A garancia érvényesítése
Hogy az Ön ügyét gyorsan fel tudjuk 
dolgozni, kérjük, tartsa be a következőket.

Figyelem:
 � Esetleges kérdéseihez készítse elő a 
vásárlást igazoló bizonylatot és a 
cikkszámot (pl�: IAN 123456)�
 �A cikkszámot a termék típustábláján, a 
gravírozott feliraton, az útmutató 
címoldalán (balra lent) vagy a termék 
elülső vagy hátoldali címkéjén találja.
 �Amennyiben működési hiba vagy egyéb 
hiányosságok lépnek fel, először a lent 
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megadott szervizhez forduljon telefonon 
vagy e-mailben�
 �A hibásként regisztált terméket aztán a 
pénztári bizonylat (pénztárblokk) 
mellékelésével és a hiba valamint a hiba 
keletkezési idejének leírásával postaköltség 
nélkül elküldheti az Önnek megadott 
szerviz címére.

 zSzerviz
HU 

Szerviz Magyarország 
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376148_2101

Esetleges kérdéseihez tartsa magánál 
igazolásképpen a vásárlási nyugtát és a 
cikkszámot (pl� IAN 123456)�

A használati utasítás aktuális változatát itt 
találja meg: www�citygate24�de

LED zvezda/LED smreka

 zUvod

Čestitamo vam ob nakupu vašega 
novega izdelka. Odločili ste se za 
izdelek visoke kakovosti� Prosimo, da 

si ta navodila za uporabo preberete v celoti 
in natančno. Ta navodila so del tega izdelka 
in vsebujejo pomembna navodila za zagon 
in rokovanje. Vedno upoštevajte vsa 
varnostna navodila. Z morebitnimi vprašanji 
ali dvomi glede ravnanja z izdelkom se 
obrnite na svojega prodajalca ali servisni 
center� Prosimo, da ta navodila skrbno 
shranite in jih po potrebi posredujete tretjim 
osebam� 

 zRazlaga znakov

Preberite navodila za 
uporabo!
Datum izdaje  
navodil za uporabo  
(mesec/leto)
Datum izdelave  
(mesec/leto)

Enosmerna napetost 

Izmenična napetost 

Smrtna nevarnost in nevarnost
nesreč za malčke in otroke!

Upoštevajte opozorilne in
varnostne napotke!

Opozorilo! Nevarnost
električnega udara! 

Omrežni vtič

S tem simbolom označene
električne naprave spadajo v
razred zaščite II.

Svetilka

Ta simbol označuje, da 
izdelek deluje z varnostno 
nizko napetostjo (SELV/PELV) 
(razred zaščite III).
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Zaščitena proti trdnim tujkom
premera ≥1,0 mm in odporen
proti brizganju vode�

Barva svetlobe

S funkcijo časovnika 

Primeren za notranjo in 
zunanjo uporabo� – odporen 
proti brizganju vode (IP44)

Omrežno obratovanje

Dolžina kabla, vključno s 
kablom

Omrežni vtič

Simbol „GS“ potrjuje
preverjeno varnost� Izdelki, ki
so označeni s tem znakom, so
skladni z zahtevami nemškega
zakona o varnosti izdelkov
(ProdSG)�
Embalažo in izdelek odlagajte 
med odpadke na okolju 
prijazen način!

MIX
Packaging

Embalaža iz mešanega lesa s
certifikatom FSC

Z oznako CE proizvajalec 
potrjuje, da je ta izdelek v 
skladu z veljavnimi evropskimi 
smernicami�

Naprava vsebuje varnostni 
transformator�

Ta simbol označuje neodvisno 
delovno napravo, za uporabo 
izven svetilk brez dodatnega 
pokrova�

Ta simbol opisuje polarnost 
izhodne napetosti na vtičnem 
spoju�

SELV Pojem SELV (Safety Extra Low 
Voltage = varnostna nizka 
napetost) označuje napetosti, 
ki zaradi svoje nizke višine 
napetosti in izolacije nudijo 
posebno zaščito pred 
električnim udarom.

 zNamenska uporaba

Izdelek je primeren za notranjo in zunanjo 
dekoracijo� Izdelek je namenjen samo 
uporabi v zasebnih gospodinjstvih� 
Kakršnakoli druga uporaba od zgoraj 
opisane ali spreminjanje izdelka nista 
dovoljena in lahko povzročita telesne 
poškodbe ali materialno škodo. Proizvajalec 
ali trgovec ne prevzema odgovornosti za 
škodo zaradi nenamenske ali nepravilne 
uporabe�
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda 
energijske učinkovitosti F.

 zKomplet

LED zvezda (1033-S)
1 x LED zvezda
1 x podstavek
2 × ozemljitvena konica
2 x vijak z narebričeno glavo
1 navodila za uporabo

LED smreka (1033-T)
1 x LED smreka
1 x podstavek
1 × ozemljitvena konica
2 x vijak
1 navodila za uporabo

 zOpis sestavnih delov
1 LED zvezda
2 Podstavek (1033-S)
3 Vijak z narebričeno glavo
4 Ozemljitvena konica (1033-S) 



21SI

5 Vtič
6 Kapica
7 Priključna vtičnica
8 Omrežni vtič
9 Omrežni kabel
10 Gumb
11 LED smreka
12 Podstavek (1033-T)
13 Vijaki (1033-T)
14 Ozemljitvena konica (1033-T) 

 zTehnični podatki
Številka modela: 1033-S / 1033-T
Sijalka: LED-modul (ni zamenljiv)
Vhodna napetost: 12 V 
Poraba električne 
energije (LED): maks� 3,6 W

Barvna 
temperatura 
(barva svetlobe):

3400 K (toplo bela)

Trajanje osvetlitve 
LED:

pribl� 50�000 ur

Mere: pribl� 46 x 48 cm 
(1033-S)
pribl� 35 x 60 cm 
(1033-T)

Časovnik: Vklop 6 h/izklop 18 h
Vrsta zaščite IP44

Omrežni vtič (LED DRIVER):
Ime proizvajalca: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Matična številka 
podjetja: 913204817437041806

Naslov: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Model: WDLX-IP-12003�6-T

Vhodna napetost: 220–240 V~; 50/60 Hz
Izhodna napetost: 12 V 
Izhodni tok: 0,3 A

Izhodna moč: 3,6 W

Povprečna 
učinkovitost med 
delovanjem:

78%

Poraba električne 
energije v stanju 
brez obremenitve:

<0,5 W

Razred zaščite: II
Dolžina 
omrežnega kabla: pribl� 5 m

 zVarnostni napotki

Varnostni napotki 

  OPOZORILO!
ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN 
TVEGANJE NEZGODE ZA 

MALČKE IN OTROKE! Otrok nikoli ne 
puščajte brez nadzora samih z embalažnim 
materialom. Obstaja nevarnost zadušitve 
zaradi embalažnega materiala. Otroci 
pogosto podcenjujejo nevarnosti� Otroke 
vedno držite proč od izdelka. 

 � Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 
let in več, in osebe z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in 
znanja, če so nadzorovane ali bile 
poučene o varni uporabi izdelka in 
razumevajo nevarnosti, ki iz tega izhajajo� 
Otroci se z izdelkom ne smejo igrati� Otroci 
ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževalnih 
del brez nadzora�

IZOGNITE SE ŽIVLJENJSKI 
NEVARNOSTI ZARADI 
ELEKTRIČNEGA UDARA!

 � Pred vsako priključitvijo v omrežje izdelek 
preverite glede morebitnih poškodb. 
Izdelka nikoli ne uporabljajte, če ugotovitve 
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kakršno koli poškodbo.
 �Omrežni kabel zaščitite pred ostrimi robovi, 
mehanskimi obremenitvami in vročimi 
površinami.
 �Omrežnega napajalnika se nikoli ne 
prijemajte z vlažnimi rokami.
 � Kadar priključujete ali odklapljate 
napajanje, se dotikajte samo izoliranega 
predela omrežnega vtiča!
 �Omrežnega kabla nikoli ne uporabljajte kot 
nosilni ročaj.
 � Pred uporabo kabel popolnoma odvijte�
 � − Svetilko priključite samo v dobro 
dostopno vtičnico, da jo lahko v primeru 
motnje hitro ločite od električnega omrežja.
 � Pred montažo, demontažo ali čiščenjem 
vedno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
 �Odklopite izdelek iz napajanja, kadar ga 
dalj časa ne uporabljate (npr. med 
dopustom) ali ga želite postaviti na drugo 
mesto�
 � Pred uporabo se prepričajte, da se 
razpoložljiva omrežna napetost ujema z 
zahtevano delovno napetostjo izdelka 
(glejte »Tehnični podatki«).
 � Izdelka nikoli ne manipulirajte ali 
spreminjajte�
 �Če odkrijete napako, takoj prenehajte 
uporabljati izdelek�
 � Svetleče diode niso zamenljive. Ko se 
svetlobni vir približa koncu svoje življenjske 
dobe, je treba zamenjati celoten izdelek�
 � Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge 
tekočine.
 � Poskrbite, da izdelek ni v bližini odprtega 
ognja in vročih površin.
 � Proizvajalec/distributer tega izdelka ne 
prevzema odgovornosti za poškodbe ali 
škodo, nastalo zaradi nepravilne montaže/
nepravilne uporabe�
 � Zunanje prilagodljive napeljave ali kabla te 
luči ni mogoče zamenjati! Če je kabel 
poškodovan, je potrebno luč zavreči.

NEVARNOST SPOTIKANJA! 
Poskrbite, da bo omrežni kabel 
napeljan tako, da ga ne bo mogel 

nihče pohoditi, oziroma se obenj spotakniti.

 zMontaža

NEVARNOST PREGRETJA! Izdelka 
ne uporabljajte v embalaži, tukaj 
obstaja nevarnost pregretja!

Napotek: Izdelek vzemite iz embalaže in v 
celoti odstranite embalažni material.

 � Preverite, ali je dobava popolna�
 � Preverite, če je izdelek ali so posamezni 
deli izdelka poškodovani. Če je tako, 
izdelka ne uporabite� Prek servisnega 
naslova, ki je naveden na garancijskem 
delu, se obrnite na distributerja�

NEVARNOST POŠKODB!
Nezadostna pritrditev izdelka lahko 
privede do prevrnitve in povzroči 

telesne poškodbe.
 � Izdelek namestite izključno na ravno in 
stabilno podlago�
 � Poskrbite, da so tla pri uporabi 
ozemljitvenih konic dovolj stabilna� 
 � Ko odstranite izdelek, odstranite tudi 
ozemljitveno konico, da ne predstavlja 
nevarnosti (npr� spotikanje)�

Postavitev LED zvezde (1033-S) s 
podstavkom

NEVARNOST POŠKODB! Pred 
postavitvijo izdelka z nogo zaščitite 
občutljive površine.

 �Nataknite LED zvezdo 1  na podstavek 2  
in trdno privijte oba z vijakoma z 
narebričeno glavo 3  (glejte sl� A)�
 � Izdelek postavite na ravno površino. Pri tem 
pazite na stabilno stojišče.

Napotek: Poskrbite za dobro pritrditev 
vijakov z narebričeno glavo 3 �

Postavitev LED zvezde (1033-S) z 
ozemljitvenimi konicami

 �Nataknite posamezno ozemljitveno konico 
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4  na LED zvezdo 1  in jo pritrdite tako, 
da ročno privijete vijaka z narebričeno 
glavo 3  na ozemljitveni konici (glejte sl� 
B)�

Napotek: Pri tem pazite, da sta ozemljitveni 
konici (kot odprtin) izravnani, kot je 
prikazano na sl� B�

 � LED zvezdo vtaknite v eno od želenih 
podlag (travnik/zemlja itd�)�

Napotek: Poskrbite za dobro pritrditev� Pri 
montaži oz. postavitvi ne uporabljajte sile, 
npr. z udarci kladiva. To poškoduje izdelek.

Postavitev LED smreke (1033-T) s 
podstavkom

NEVARNOST POŠKODB! Pred 
postavitvijo izdelka z nogo zaščitite 
občutljive površine.

 � Privijte podstavek 12  z dvema vijakoma 
13  pod LED smreko 11  (glejte sl� E)�

 � Izdelek postavite na ravno površino. Pri tem 
pazite na stabilno stojišče.

Postavitev LED smreke (1033-T) z 
ozemljitveno konico

 � Privijte ozemljitveno konico 14  z dvema 
vijakoma 13  pod LED smreko 11  (glejte sl� 
F)�
 � Izdelek vtaknite v eno od želenih podlag 
(travnik/zemlja itd�)�

Napotek: Poskrbite za dobro pritrditev� Pri 
montaži oz. postavitvi ne uporabljajte sile, 
npr. z udarci kladiva. To poškoduje izdelek.
Vzpostavitev napajanja z električno 
energijo

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
UDARA! 

 � Vtaknite vtič 5  v priključno vtičnico 7  
omrežnega vtiča 8  (glejte sl� C)�
 � Privijte kapico 6  na vijačnem navoju 
priključne vtičnice 7 �
 � Vstavite omrežni vtič 8  v pravilno 

nameščeno vtičnico.
Napotek: Pri uporabi na prostem je treba 
omrežni vtič 8  priključiti na vtičnico IPX4, 
da se zagotovi zaščita pred brizganjem.

 zUpravljanje

Napotek: Izdelek upravljajte samo s 
priloženim omrežnim vtičem. Izdelka in 
omrežnega vtiča ne priključujte na zunanje 
naprave�
Napotek: Izdelek sveti neprekinjeno, dokler 
je ta povezan z električnim tokom. Če 
povezavo ločite, se izdelek izklopi.

S funkcijo programske ure
 �Če želite vklopiti funkcijo časovnika, 
pritisnite in pridržite gumb 10  na 
omrežnem vtiču 8  (glejte sl� D), dokler 
lučka LED v omrežnem vtiču ne zasveti 
zeleno. Časovnik je zdaj aktiviran. 
 �Ob vklopljeni funkciji časovnika ostane 
izdelek 6 ur vklopljen, potem pa 18 ur 
izklopljen�

 zČiščenje in skladiščenje

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
UDARA! Pred vsakim čiščenjem 
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

 � Zaradi električne varnosti izdelka nikoli ne 
smete čistiti z močnimi detergenti ali ga 
potopiti v vodo�
 � Za čiščenje uporabite samo suho krpo, 
brez kosmov� Pri trdovratni umazaniji krpo 
rahlo navlažite. 
 � Ko izdelka ne uporabljate, ga hranite v 
originalni embalaži na suhem mestu.

 zOdstranjevanje napak

 = Napaka
= Vzrok

 = Rešitev

 = Izdelek ne sveti�
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= Izdelek ni priključen na električno 
omrežje.

 = Vstavite omrežni vtič 8  v pravilno 
nameščeno vtičnico (glejte poglavje 
»Vzpostavitev napajanja z električno 
energijo«)

 zOdstranjevanje med 
odpadke

 Pri razvrščanju odpadkov 
upoštevajte označevanje 
embalažnih materialov, ki so 
označeni s kraticami (a) in 
številkami (b) in imajo naslednji 
pomen: 
1– 7: Umetne snovi 
20 – 22: Papir in karton 
80 – 98: Kompozitni materiali�
 Za možnosti odstranjevanja se lahko 
obrnete na vašo občinsko ali 
mestno upravo�
 Zaradi varovanja okolja, izdelka, ko 
je odslužil, ne odlagajte kot 
gospodinjski odpadek, temveč ga 
odstranite strokovno� Glede 
informacij o zbirnih mestih in 
njihovem delovnem času se lahko 
obrnete na lokalno upravo�

 zGarancija

Spoštovana stranka,
za to napravo dobite 3-letno garancijo, ki 
začne teči z datumom nakupa. V primeru 
okvare tega izdelka, so vam na voljo 
zakonske pravice proti prodajalcu izdelka� Te 
zakonske pravice niso omejene s spodaj 
navedeno garancijo�

Garancijski pogoji
Rok garancije se začne z datumom nakupa. 
Prosimo, da originalni blagajniški račun 
dobro shranite� Ta je potreben kot dokazilo o 
nakupu. Če pride do napake v materialu ali 
izdelavi tega izdelka v treh letih od datuma 

nakupa, bomo izdelek, po naši presoji, 
brezplačno popravili ali zamenjali. Ta 
garancija predpostavlja, da je treba v roku 
triletnega garancijskega obdobja, predložiti 
okvarjeno napravo in potrdilo o nakupu 
(blagajniški prejemek) ter kratek opis napake 
in kdaj je napaka nastopila. Če garancija 
napako krije, bomo izdelek popravili ali 
zamenjali za novega� S popravilom ali 
zamenjavo izdelka ne prične teči nov 
garancijski rok�

Garancijsko obdobje in zakonski 
zahtevki za napake
Garancijski rok se zaradi garancijskega 
zahtevka ne podaljša. To velja tudi za 
zamenjane in popravljene dele. Poškodbe in 
pomanjkljivosti, ki so morda prisotne že ob 
nakupu, je treba sporočiti takoj po 
razpakiranju� Popravila, izvedena po poteku 
garancijskega roka, so plačljiva.

Obseg garancije
Naprava je bila skrbno izdelana v skladu s 
strogimi smernicami za kakovost in pred 
dobavo natančno preizkušena. Garancija 
velja za materialne ali proizvodne napake� 
Ta garancija ne pokriva delov izdelka, ki so 
predmet običajne obrabe in se jih zato šteje 
za obrabne dele in za poškodbe občutljivih 
delov, kot so npr� stikala, baterije ali pa deli 
iz stekla. Ta garancija preneha veljati, če je 
bil izdelek poškodovan, nepravilno 
uporabljen ali nepravilno servisiran� Za 
namensko uporabo izdelka je treba 
natančno upoštevati vse napotke v navodilih 
za uporabo� Obvezno se je treba izogibati 
namenom uporabe ali dejavnostim, ki jih 
navodila za uporabo ne priporočajo ali je 
na njih opozorjeno� Izdelek je namenjen 
samo za zasebno in komercialno uporabo� 
Garancija preneha veljati v primeru zlorabe 
ali nepravilne uporabe, uporabe sile in pri 
posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščeni 
servis�
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Postopek v primeru garancije
Če želite zagotoviti hitro obravnavo vaše 
zahteve, sledite spodnjim navodilom�
Opozorilo:

 � Prosimo, da za vse zahtevke predložite 
blagajniški račun in številko izdelka (npr. 
IAN 123456) kot potrdilo o nakupu�
 � Številko izdelka najdete na tipski ploščici 
na izdelku, graviranju na izdelku, na 
naslovni strani navodil (spodaj levo) ali na 
etiketi na hrbtni ali spodnji strani izdelka�
 �Če pride do funkcionalnih ali drugih 
napak, se najprej po telefonu ali e-pošti 
obrnite na spodaj naveden servisni 
oddelek�
 � Izdelek, ki je evidentiran kot okvarjen, nato 
s potrdilom o nakupu (blagajniški račun) in 
opisom napake ter navedbo, kdaj je do 
napake prišlo, brezplačno pošljite na 
naveden naslov servisnega oddelka�

 zServisna služba
SI 

Servis Slovenija 
Tel�: 00800 80040044
E-Mail:  roman�ostir@relectronic�si 

info@relectronic�si

IAN 376148_2101

Prosimo, da za vse zahtevke predložite 
blagajniški listek in številko izdelka (npr. IAN 
123456) kot potrdilo o nakupu�
Zadnjo različico navodil za montažo najdete 
na: www�citygate24�de

LED hvězda / LED jedlička

 zÚvod

Blahopřejeme ke koupi nového 
výrobku� Rozhodli jste se pro vysoce 
kvalitní výrobek. Pozorně si přečtěte 

celý tento návod k obsluze� Tento návod 
patří k tomuto výrobku a obsahuje důležitá 
upozornění k uvedení do provozu 
a manipulaci. Vždy dodržujte všechna 
bezpečnostní upozornění. Pokud byste měli 
nějaké dotazy nebo jste si při manipulaci 
s výrobkem nebyli jistí, kontaktujte prodejce 
nebo servis. Tento návod pečlivě uschovejte 
a v případě potřeby ho předejte třetí osobě.

 zVysvětlení symbolů

Přečtěte si návod k obsluze!

Datum vydání  
návodu k obsluze  
(měsíc/rok)
Datum výroby  
(měsíc/rok)

Stejnosměrné napětí 

Střídavé napětí 

Ohrožení života a nebezpečí
poranění pro batolata a malé
děti!
Dodržujte varovné a
bezpečnostní pokyny!

Výstraha! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! 

Elektrická

Elektrická zařízení označená
tímto symbolem mají stupeň
krytí II.

Lampa

Tento symbol znamená, že
výrobek pracuje s ochranným
nízkým napětím (SELV/PELV)
(třída ochrany III).
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Ochrana proti pevným cizím
tělesům o průměru ≥ 1,0 mm,
ochrana proti stříkající vodě

Barva světla

S funkcí časovače 

Vhodné pro interiér i exteriér 
– s ochranou proti stříkající 
vodě (IP44)
Provoz na elektřinu

Délka kabelu vč. zástrčky

Elektrická

Symbol „GS“ znamená
testovanou bezpečnost.
Výrobky, které jsou označené
tímto symbolem, odpovídají
požadavkům německého
zákona o bezpečnosti výrobků
(ProdSG)�

Obal a výrobek ekologicky 
zlikvidujte!

MIX
Packaging

Obal ze smíšeného dřeva
s certifikátem FSC

Označením CE výrobce 
potvrzuje, že tento výrobek 
splňuje platné evropské 
směrnice.

Jednotka obsahuje 
bezpečnostní transformátor.

Tento symbol označuje 
nezávislé ovládací zařízení 
pro použití mimo svítidla bez 
dodatečného krytu.
Tento symbol popisuje polaritu 
výstupního napětí na zástrčce.

SELV Termín SELV (Safety Extra Low 
Voltage) označuje napětí, 
které díky nízké úrovni napětí 
a izolaci poskytuje zvláštní 
ochranu před úrazem 
elektrickým proudem�

 zPoužití ke stanovenému 
účelu

Výrobek je vhodný pro dekoraci v interiéru 
i ve venkovním prostoru. Tento výrobek je 
určen pouze k použití v soukromých 
domácnostech. Jiný než výše popsaný 
způsob použití nebo změna výrobku nejsou 
přípustné a mohou zapříčinit věcné škody či 
dokonce poškození zdraví osob. Výrobce 
nebo prodejce neručí za škody vzniklé 
používáním výrobku v rozporu s jeho 
určením nebo jeho nesprávným používáním.
Tento produkt obsahuje zdroj světla s třídou 
energetické účinnosti F.

 zRozsah dodávky

LED hvězda (1033-S)
1x LED hvězda
1x stojan
2x zemní bodec
2x rýhované šrouby
1x návod k obsluze

LED jedlička (1033-T)
1x LED jedlička
1x stojan
1x pozemní bodec
2x šrouby
1x návod k obsluze

 zPopis dílů
1 LED hvězda
2 Stojan (1033-S)
3 Rýhovaný šroub
4 Zemní bodec (1033-S) 
5 Zástrčka
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6 Převlečná krytka
7 Připojovací zdířka
8 Elektrická zástrčka
9 Elektrický kabel
10 Tlačítko
11 LED jedlička
12 Stojan (1033-T)
13 Šrouby (1033-T)
14 Zemní bodec (1033-T) 

 zTechnické parametry
Číslo modelu: 1033-S / 1033-T
Světelný zdroj: LED modul (nelze 

vyměnit)
Vstupní napětí: 12 V  
Příkon (LED): max� 3,6 W
Barevná teplota 
(barva světla): 3400 K (teplá bílá)

Doba svícení LED: cca 50 000 hodin

Rozměry: cca 46 x 48 cm 
(1033-S)
cca 35 x 60 cm (1033-T)

Časovač: 6 h zap / 18 h vyp
Stupeň krytí: IP44

Elektrická zástrčka (LED DRIVER):
Název výrobce: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Obchodní 
registrační číslo: 913204817437041806

Adresa: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Model: WDLX-IP-12003�6-T
Vstupní napětí: 220–240 V~, 50/60 Hz
Výstupní napětí: 12 V 
Výstupní proud: 0,3 A

Výstupní výkon: 3,6 W

Průměrný výkon 
během provozu: 78%

Příkon při nulovém 
zatížení: <0,5 W

Třída ochrany: II
Délka elektrického 
kabelu: cca 5 m

 zBezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění 

  VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA 
A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO 

BATOLATA A DĚTI! Nikdy nenechávejte děti 
bez dozoru hrát si s obalovým materiálem� 
Hrozí nebezpečí udušení obalovým 
materiálem. Děti často podceňují nebezpečí. 
Zamezte tomu, aby se k výrobku přibližovaly 
děti. 

 � Tento výrobek mohou děti od 8 let a starší, 
rovněž i osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi používat jen tehdy, jestliže byly 
pod dohledem nebo instruovány 
o bezpečném používání výrobku 
a porozuměly z toho vyplývajícím 
nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. 
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí 
provádět děti, které nejsou pod dohledem.

ZABRAŇTE OHROŽENÍ ŽIVOTA 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

 � Před každým připojením do elektřiny 
zkontrolujte, zda není výrobek případně 
poškozen. Zjistíte-li jakékoli poškození, 
výrobek nepoužívejte.
 �Chraňte elektrický kabel před ostrými 
hranami, mechanickým zatížením 
a horkými povrchy�
 �Nikdy nesahejte na elektrický adaptér 
vlhkýma rukama�
 � Při připojování nebo odpojování ze sítě se 
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dotýkejte pouze izolované části elektrické 
zástrčky!
 � Elektrický kabel nepoužívejte jako rukojeť 
k nošení.
 � Před použitím kabel zcela rozmotejte.
 � Zapojte světlo pouze do dobře přístupné 
zásuvky, abyste ho mohli v případě 
poruchy z elektrické sítě rychle odpojit.
 � Před montáží, demontáží nebo čištěním 
vždy vytáhněte elektrickou zástrčku ze 
zásuvky�
 � Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte 
(např. dovolená) nebo ho chcete umístit na 
jiné místo, odpojte ho z elektrické sítě.
 � Před použitím se ujistěte, že stávající 
elektrické napětí je shodné s potřebným 
provozním napětím výrobku (viz „Technické 
parametry“)�
 � S výrobkem neoprávněně nemanipulujte 
ani ho neupravujte�
 � V případě patrné závady výrobek 
neprodleně vyřaďte z provozu.
 � LED diody nelze vyměnit. Když světelný 
zdroj dos hne konce sv  životnosti, mus  
se celý výrobek vyměnit.
 � Výrobek neponořujte do vody ani jiných 
kapalin�
 � Výrobek neinstalujte do blízkosti 
otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
 � Výrobce/prodejce tohoto výrobku nenese 
odpovědnost za poranění nebo škody, 
které vzniknou v důsledku nesprávné 
montáže nebo nesprávného používání.
 � Vnější ohebný přívod nebo kabel tohoto 
svítidla nelze vyměnit! Pokud je kabel 
poškozen, je nutné svítidlo zlikvidovat.

NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ! 
Zajistěte, aby byl elektrický kabel 
uložený tak, aby přes něj nikdo 

nechodil nebo o něj nemohl zakopnout.

 zMontáž

NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! 
Nezapínejte výrobek v obalu, 
nebezpečí přehřátí!

Upozornění: Vyjměte výrobek z obalu 
a odstraňte veškerý obalový materiál.

 � Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
 � Zkontrolujte, zda výrobek ani jednotlivé díly 
nejsou poškozené. V případě poškození 
výrobek nepožívejte. Ohledně záruky se 
obraťte prostřednictvím uvedené adresy na 
osobu odpovědnou za uvedení výrobku na 
trh�

NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
Kvůli nedostatečnému zajištění 
výrobku se může převrátit 

a způsobit poranění.
 � Výrobek umístěte pouze na rovný a stabilní 
podklad�
 �Ujistěte se, že při použití zemního bodce 
má výrobek dostatečnou stabilitu. 
 � Pokud výrobek odstraníte, zajistěte také 
odstranění pozemního bodce, aby 
nepředstavoval nebezpečí zranění (např. 
při zakopnutí).

Umístění LED hvězdy (1033-S) se 
stojanem

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ! Před 
instalací výrobku pomocí stojanu 
chraňte citlivé povrchy.

 �Umístěte LED hvězdu 1  na stojan 2  
a obojí pevně sešroubujte pomocí 
rýhovaných šroubů 3  (viz obr� A)�
 � Postavte výrobek na rovný podklad� Dbejte 
přitom na stabilní ustavení.

Upozornění: Dbejte na pevné utažení 
rýhovaných šroubů 3 �

Umístění LED hvězdy (1033-S) pomocí 
zemních bodců

 �Umístěte jednotlivé zemní bodce 4  na LED 
hvězdu 1  a zafixujte je ručně k zemním 
bodcům pevným utažením rýhovaných 
šroubů 3  (viz obr� B)�

Upozornění: Dávejte přitom pozor na 
správné seřízení zemních bodců (úhel 
otvorů), jak je zobrazeno na obr. B.
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 � Zasuňte LED hvězdu do podkladu dle 
vašeho výběru (trávník/zemina atd.).

Upozornění: Dbejte na pevné utažení! Při 
montáži ani při instalaci nepoužívejte sílu, 
např. údery kladivem. Výrobek to může 
poškodit.

Umístění LED jedličky (1033-T) se 
stojanem

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ! Před 
instalací výrobku pomocí stojanu 
chraňte citlivé povrchy.

 � Pomocí dvou šroubů 13  pevně přišroubujte 
stojan 12  pod LED jedličku 11  (viz obr� E)�
 � Postavte výrobek na rovný podklad� Dbejte 
přitom na stabilní ustavení.

Umístění LED jedličky (1033-T) pomocí 
zemního bodce

 � Pomocí dvou šroubů 13  pevně přišroubujte 
zemní bodec 14  pod LED jedličku 11  (viz 
obr� F)�
 � Zasuňte výrobek do podkladu dle vašeho 
výběru (trávník/zemina atd.).

Upozornění: Dbejte na pevné utažení! Při 
montáži ani při instalaci nepoužívejte sílu, 
např. údery kladivem. Výrobek to může 
poškodit.

Zajištění přívodu elektrické energie

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

 � Zástrčku 5  zasuňte do připojovací zdířky 
7  elektrické zásuvky 8  (viz obr� C)�

 � Pevně utáhněte převlečnou krytku 6  na 
šroubovacím závitu připojovací zdířky 7 �
 � Elektrickou zástrčku 8  zasuňte do řádně 
nainstalované zásuvky�

Upozornění: Při použití venku je třeba 
elektrickou zástrčku 8  připojit k zásuvce 
IPX4, aby byla zajištěna ochrana před 
stříkající vodou.

 zObsluha

Upozornění: Výrobek provozujte pouze 
s dodanou elektrickou zástrčkou. Výrobek 
ani elektrickou zástrčku nepřipojujte 
k externím přístrojům
Upozornění: Pokud je výrobek připojen do 
elektřiny, svítí stále. Výrobek se po odpojení 
z elektřiny vypne.

Funkce časovače
 � Pro aktivaci funkce časovače stiskněte 
a podržte tlačítko 10  na elektrické zástrčce 
8  (viz obr. D), dokud se LED v zástrčce 

nerozsvítí zeleně. Nyní je časovač aktivní. 
 � Pokud je funkce časovače aktivní, je 
výrobek 6 hodin zapnutý a poté 18 hodin 
vypnutý�

 zČištění a skladování

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před 
každým čištěním vytáhněte 

elektrickou zástrčku ze zásuvky.
 � Z důvodů bezpečnosti se nesmí výrobek 
nikdy čistit ostrými čisticími prostředky nebo 
nořit do vody.
 � K čištění používejte suchou utěrku 
neuvolňující vlákna. V případě silnějšího 
znečištění utěrku mírně navlhčete. 
 � Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte ho 
v obalu na suchém místě.

 zOdstraňování závad

 = Závada
= Příčina

 = Řešení

 = Výrobek nesvítí.
= Výrobek není připojen do elektřiny.

 = Elektrickou zástrčku 8  zasuňte do 
řádně nainstalované zásuvky (viz 
kapitolu „Zajištění přívodu elektrické 
energie“)
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 zLikvidace

  Respektujte značení na obalovém 
materiálu při třídění odpadů, tyto 
jsou označeny zkratkami (a) a čísly 
(b) s následujícím významem: 
1– 7: plasty 
20 – 22: papír a lepenka 
80–98: kompozitní materiály
Možnosti likvidace vysloužilých 
výrobků se dozvíte na obecním 
nebo městském úřadě.
 V zájmu ochrany životního prostředí 
nevyhazujte výrobek určený 
k likvidaci do odpadu 
z domácností, ale místo toho jej 
zavezte k odborné likvidaci� 
K získání dalších informací 
o ekodvorech a otevírací době se 
obraťte na místní správu.

 zZáruka

Vážení zákazníci,
na tento přístroj vám poskytneme záruku 3 
roky od data nákupu. V případě závady 
tohoto výrobku vám vůči prodejci výrobku 
přísluší zákonná práva. Tato zákonná práva 
nejsou omezena dále uvedenou zárukou�

Záruční podmínky
Záruční lhůta začíná datem nákupu. 
Originální pokladní stvrzenku dobře 
uschovejte. Budete ji potřebovat jako doklad 
o koupi. Dojde-li během tří let od data 
nákupu tohoto výrobku k materiálové nebo 
výrobní závadě, bude váš výrobek námi 
(podle naší volby) bezplatně opraven 
vyměněn, anebo vám uhradíme kupní cenu. 
Toto poskytnutí záruky předpokládá, že 
během tříleté lhůty předložíte poškozený 
přístroj a doklad o koupi (pokladní 
stvrzenka) a krátce písemně popíšete, v čem 
spočívá závada a kdy k ní došlo. Jestliže je 
závada krytá naší zárukou, dostanete zpět 
opravený nebo nový výrobek. Po opravě 

nebo výměně výrobku nezačíná běžet nová 
záruční lhůta.

Záruční lhůta a nároky na odstranění 
závady
Záruční lhůta se poskytnutím záruky 
neprodlužuje. Toto také platí pro vyměněné 
a opravené díly. Škody a závady existující 
případně již při koupi musíte nahlásit hned 
po vybalení. Opravy potřebné po uplynutí 
záruční lhůty jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky
Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných 
směrnic kvality a před dodávkou svědomitě 
zkontrolován. Poskytnutí záruky platí pro 
materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka 
se nevztahuje na součásti výrobků, které jsou 
vystaveny běžnému opotřebení, a proto 
mohou být považovány za opotřebitelné díly, 
nebo na poškození rozbitných dílů, např. 
přepínačů, akumulátorů nebo skleněných 
výrobků. Tato záruka zaniká, jestliže byl 
výrobek poškozen, neodborně používán 
nebo udržován. Pro správné používání 
výrobku musíte přesně dodržovat všechny 
pokyny uvedené v návodu k obsluze� Je 
nutné bezpodmínečně zabránit účelům 
použití a manipulacím, které nejsou v 
návodu k obsluze doporučeny, nebo před 
kterými je varováno. Výrobek je určen 
výhradně jen pro soukromé, a nikoli 
komerční použití. Záruka zaniká při 
neoprávněném a neodborném používání, 
použití síly a u zásahů, které nebyly 
provedeny naší autorizovanou servisní 
pobočkou.

Zpracování v případě záruky
K zajištění rychlého zpracování vaší 
záležitosti se řiďte prosím následujícími
pokyny:

 � Pro jakékoli dotazy mějte prosím 
připravenou pokladní stvrzenku a číslo 
položky (např. IAN 123456) jako doklad o 
koupi�
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 �Číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, 
gravuře na výrobku, na titulním listě vašeho 
návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na 
zadní nebo spodní straně výrobku.
 � Pokud by se vyskytly funkční vady nebo jiné 
nedostatky, kontaktujte nejprve telefonicky 
nebo e-mailem níže uvedené servisní 
oddělení.
 � Výrobek zaznamenaný jako vadný můžete 
pak bez poštovného odeslat na vám 
sdělenou adresu servisu. K výrobku přiložte 
doklad o koupi (pokladní stvrzenku) a 
uveďte, v čem závada spočívá a kdy k ní 
došlo.

 zServis
CZ 

Servis Česko 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376148_2101

Pro jakékoli dotazy mějte prosím 
připravenou pokladní stvrzenku a číslo 
položky (např. IAN 123456) jako doklad o 
koupi�
Aktuální návod k obsluze najdete na webu 
www�citygate24�de

LED hviezda/LED jedlička

 zÚvod

Blahoželáme vám ku kúpe vášho 
nového výrobku� Rozhodli ste sa tým 
pre vysoko kvalitný produkt� Pozorne 

si prečítajte všetky časti tohto návodu na 
obsluhu. Tento návod je neoddeliteľnou 
súčasťou výrobku a obsahuje dôležité 
pokyny týkajúce sa uvedenia do prevádzky 
a manipulácie. Vždy dodržiavajte všetky 
bezpečnostné pokyny. V prípade otázok 
alebo nejasností týkajúcich sa manipulácie 
s výrobkom kontaktujte svojho predajcu 
alebo príslušné servisné centrum. Tento 
návod starostlivo uschovajte a priložte ho k 
výrobku v príp. postúpenia tretej osobe. 

 zVyhlásenie o značkách

Prečítajte si návod na obsluhu!

Dátum vydania  
návodu na obsluhu  
(mesiac/rok)
Dátum výroby  
(mesiac/rok)

Jednosmerné napätie 

Striedavý prúd 

Nebezpečenstvo ohrozenia
života a úrazu pre batoľatá a
deti!
Dodržiavajte výstražné a
bezpečnostné upozornenia!

Varovanie! Nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom! 

Sieťová

Elektrické prístroje označené
týmto symbolom patria do
triedy ochrany II�
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Svetlo

Tento symbol znamená, že
produkt pracuje s malým
ochranným napätím (SELV/
PELV) (trieda ochrany III)�
Chránené proti pevným 
cudzím
predmetom s priemerom
≥ 1,0 mm, chránené proti
striekajúcej vode

Farba svetla

S funkciou časovača 

Vhodná pre interiér a exteriér 
– s ochranou proti striekajúcej 
vode (IP44)

Sieťová prevádzka

Dĺžka kábla vrát. zástrčky

Sieťová

Skratka „GS“ je symbolom
preverenej bezpečnosti.
Produkty, ktoré sú označené
touto značkou, zodpovedajú
požiadavkám nemeckého
zákona o bezpečnosti
produktov (ProdSG)�
Obal a výrobok zlikvidujte 
ekologicky!

MIX
Packaging

Obal zo zmiešaného dreva
certifikovaného FSC

Označením CE výrobca 
potvrdzuje, že tento výrobok 
zodpovedá platným 
európskym smerniciam�

Zariadenie obsahuje 
bezpečnostný transformátor.

Tento symbol označuje 
nezávislé ovládacie zariadenie 
na použitie mimo svietidiel 
bez dodatočného krytu.

Tento symbol popisuje polaritu 
výstupného napätia na 
konektore�

SELV Termín SELV (Safety Extra Low 
Voltage) označuje napätie, 
ktoré poskytuje špeciálnu 
ochranu pred úrazom 
elektrickým prúdom vďaka 
nízkej úrovni napätia a 
izolácii�

 zPoužívanie na určený účel

Výrobok je určený na dekoráciu v exteriéri 
a interiéri. Tento výrobok je určený len na 
použitie v domácnostiach. Iný ako vyššie 
popísaný spôsob použitia a úpravy výrobku 
sú neprípustné a môže viesť k vecným 
škodám alebo dokonca k osobným ujmám. 
Výrobca alebo predajca nepreberá žiadne 
ručenie za škody, ktoré vznikli v dôsledku 
používania v rozpore so stanoveným účelom 
a nesprávneho používania.
Tento výrobok obsahuje zdroj svetla triedy 
energetickej účinnosti F.

 zRozsah dodávky

LED hviezda (1033-S)
1x LED hviezda
1x stojan
2x zemný hrot
2x skrutky s ryhovanou hlavou
1x návod na obsluhu

LED jedlička (1033-T)
1x LED jedlička
1x stojan
1 x zemný hrot
2x skrutky
1x návod na obsluhu

 zOpis dielov
1 LED hviezda
2 Stojan (1033-S)



33SK

3 Skrutka s ryhovanou hlavou
4 Zemný hrot (1033-S) 
5 Zástrčka
6 Preklápací uzáver
7 Pripojovacia zdierka
8 Sieťová zástrčka
9 Sieťový kábel
10 Gombík
11 LED jedlička
12 Stojan (1033-T)
13 Skrutky (1033-T)
14 Zemný hrot (1033-T) 

 zTechnické údaje
Číslo modelu: 1033-S / 1033-T
Osvetľovací 
prostriedok:

LED modul (bez možnosti 
výmeny)

Vstupné napätie: 12 V  
Príkon (LED): max� 3,6 W
Teplota farby 
(farba svetla): 3400 K (teplá biela)

Doba svietenia 
LED:

cca 50 000 h

Rozmery: cca 46 x 48 cm 
(1033-S)
cca 35 x 60 cm (1033-T)

Časovač: 6 h zap�/18 h vyp�
Druh ochrany: IP44

Sieťová zástrčka (LED DRIVER):
Meno výrobcu: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Číslo obchodného 
registra: 913204817437041806

Adresa: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Model: WDLX-IP-12003�6-T

Vstupné napätie: 220 – 240 V~, 50/60 
Hz

Výstupné napätie: 12 V 
Výstupný prúd: 0,3 A

Výstupný výkon: 3,6 W

Priemerná 
efektívnosť počas 
prevádzky:

78%

Príkon pri nulovom 
zaťažení: <0,5 W

Trieda ochrany: II
Dĺžka sieťového 
kábla: cca 5 m

 zBezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny 

  VAROVANIE!
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA 
ŽIVOTA A ÚRAZU PRE 

BATOĽATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti 
bez dozoru s obalovým materiálom� Existuje 
nebezpečenstvo zadusenia obalovým 
materiálom. Deti často podceňujú 
nebezpečenstvá. Vždy udržujte deti mimo 
dosahu produktu� 

 � Tento produkt môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými 
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom 
skúseností a vedomostí, ak sa na ne 
dohliada alebo boli poučené vzhľadom na 
bezpečné používanie produktu a chápu 
z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti 
sa nesmú hrať s produktom. Používateľské 
čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru�

ZABRÁŇTE OHROZENIU ŽIVOTA 
ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM!

 � Pred každým zapojením do elektrickej siete 
skontrolujte, či je výrobok nepoškodený. 
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Produkt nikdy nepoužívajte, ak zistíte 
akékoľvek poškodenia.
 �Chráňte sieťový kábel pred ostrými 
hranami, mechanickou záťažou a horúcimi 
povrchmi�
 �Nikdy sa sieťového adaptéra nedotýkajte 
vlhkými rukami�
 � Pri zapájaní do elektrického prúdu 
a odpájaní sa dotýkajte len izolovaných 
častí elektrickej zástrčky!
 �Nepoužívajte sieťový kábel na prenášanie.
 � Pred tým, ako použijete kábel, ho úplne 
odviňte.
 � Pripojte svietidlo do dobre prístupnej 
zásuvky, aby ho bolo možné v prípade 
poruchy rýchlo odpojiť zo siete.
 � Pred montážou, demontážou alebo 
čistením zástrčku vždy vytiahnite zo 
zásuvky�
 �Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. 
z dôvodu dovolenky), alebo ho chcete 
presunúť na iné miesto, odpojte ho od 
prívodu elektrickej energie.
 � Pred použitím sa ubezpečte, že miestne 
sieťové napätie sa zhoduje s požadovaným 
prevádzkovým napätím výrobku (pozri 
„Technické údaje“)�
 � S produktom zásadne nemanipulujte 
a neupravujte ho�
 � V prípade viditeľného poškodenia produkt 
okamžite prestaňte používať.
 � LED sú bez možnosti výmeny. Keď zdroj 
svetla dosiahne koniec svojej životnosti, 
musí sa vymeniť celý výrobok.
 � Výrobok nikdy neponárajte do vody ani 
iných kvapalín.
 �Uchovávajte výrobok mimo dosahu 
otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
 � Výrobca/distribútor tohto výrobku nenesie 
zodpovednosť za zranenia alebo škody 
spôsobené neodbornou montážou/
použitím.
 � Vonkajšie ohybné vedenie alebo kábel 
tohto svietidla nie je možné vymeniť!  Ak je 
kábel poškodený, svietidlo sa musí 
zlikvidovať.

NEBEZPEČENSTVO 
ZAKOPNUTIA! Uistite sa, že 
sieťový kábel je uložený tak, aby 

cezeň nikto nemohol bežať a príp. 
zakopnúť.

 zMontáž

NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA! 
Nikdy neprevádzkujte výrobok 
v obale. Hrozí nebezpečenstvo 

prehriatia!

Upozornenie: Vyberte výrobok z obalu 
a odstráňte všetky obalové materiály.

 � Skontrolujte, či je dodávka kompletná.
 � Skontrolujte, či výrobok alebo jednotlivé 
časti nevykazujú známky poškodenia. Ak 
áno, výrobok nepoužívajte. Na účel 
uvedenia do prevádzky sa obráťte na 
servisné pracovisko uvedené v časti záruky. 

NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Nedostatočné zabezpečenie 
výrobku môže viesť k preklopeniu 

a zapríčiniť zranenia.
 �Umiestnite výrobok výlučne na rovný 
a stabilný podklad�
 �Ubezpečte sa, aby podlaha pri použití 
zemných hrotov poskytovala dostatočnú 
stabilitu� 
 �Uistite sa, že keď sa odstráni výrobok, 
odstráni sa aj zemný hrot, aby tento 
nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo 
(napr� zakopnutia)�

Inštalácia LED hviezdy (1033-S) so 
stojanom

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA! Pred inštaláciou 
výrobku pomocou stojana chráňte 

citlivé povrchy�

 � Zasuňte LED hviezdu 1  do stojanu 2  
a pevne ich spolu zoskrutkujte pomocou 
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skrutiek s ryhovanou hlavnou 3  (pozri obr� 
A)�
 � Položte výrobok na rovný povrch. Dbajte 
pritom na stabilný podklad�

Upozornenie: Dávajte pozor na pevné 
osadenie ryhovaných skrutiek 3 �

Inštalácia LED hviezdy (1033-S) so 
zemnými hrotmi

 � Zasuňte jednotlivé zemné hroty 4  na LED 
hviezdu 1  a zafixujte ju pevným 
utiahnutím skrutiek s ryhovanou hlavou 3  
na zemných hrotoch (pozri obr� B)�

Upozornenie: Pritom dbajte na správne 
vyrovnanie zemných hrotov (uhol otvorov) 
tak, ako je znázornené na obr� B�

 � Zasuňte LED hviezdu do vami 
požadovaného podkladu (trávnik/zem 
atď.).

Upozornenie: Dávajte pozor na pevné 
osadenie. Pri montáži, príp. inštalácii 
nepoužívajte silu, napr. nárazom kladiva. To 
poškodzuje výrobok.

Inštalácia LED jedličky (1033-T) so 
stojanom

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA! Pred inštaláciou 
výrobku pomocou stojana chráňte 

citlivé povrchy�

 � Pomocou dvoch skrutiek 13  pevne 
zoskrutkujte stojan 14  pod LED jedličkou 
11  (pozri obr� E)�

 � Položte výrobok na rovný povrch. Dbajte 
pritom na stabilný podklad�

Inštalácia LED jedličky (1033-T) so 
zemným hrotom

 � Pomocou dvoch skrutiek 13  pevne 
zaskrutkujte zemný hrot 12  pod LED 
jedličkou 11  (pozri obr� F)�
 � Zasuňte výrobok do vami požadovaného 
podkladu (trávnik/zem atď.).

Upozornenie: Dávajte pozor na pevné 

osadenie. Pri montáži, príp. inštalácii 
nepoužívajte silu, napr. nárazom kladiva. To 
poškodzuje výrobok.

Zabezpečenie elektrického napájania

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 

 � Zasuňte zástrčku 5  do pripojovacej 
zdierky 7  sieťovej zástrčky 8  (pozri obr� 
C)�
 � Zakrúťte preklápací uzáver 6  na 
skrutkovací závit pripájacej zdierky 7 �
 � Zasuňte sieťovú zástrčku 8  do riadne 
nainštalovanej zásuvky.

Upozornenie: Pri použití v exteriéri je 
sieťovú zástrčku 8  potrebné pripojiť do 
zásuvky IPX4, aby sa zabezpečila ochrana 
pred striekajúcou vodou�

 zObsluha

Upozornenie: Prevádzkujte výrobok len 
s dodanou sieťovou zástrčkou. Výrobok ani 
sieťovú zástrčku nepripájajte k externým 
zariadeniam�
Upozornenie: Pokiaľ je výrobok pripojený 
k elektrickému prúdu, svieti nepretržite. Ak 
pripojenie zrušíte, výrobok sa vypne.
Funkcia časovača

 �Na aktiváciu funkcie časovača stlačte 
a podržte tlačidlo 10  na sieťovej zástrčke 
8  (pozri obr� D), kým nezasvieti LED 

v sieťovej zástrčke nazeleno. Časovač je 
teraz aktivovaný� 
 � Pri zapnutej funkcii časovača je výrobok 
zapnutý 6 hodín a potom je 18 hodín 
vypnutý�

 zČistenie a skladovanie

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Pred 
každým čistením vytiahnite sieťovú 

zástrčku zo zásuvky.
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 �Aby bola zaistená elektrická bezpečnosť, 
nikdy výrobok nečistite abrazívnymi 
čistiacimi prostriedkami a neponárajte do 
vody�
 �Na čistenie používajte suchú utierku, ktorá 
nezanecháva vlákna. V prípade silného 
znečistenia utierku jemne navlhčite. 
 � Pri nepoužívaní uschovajte výrobok na 
suchom mieste v obale�

 zOdstraňovanie chýb

 = Chyba
= Príčina

 = Riešenie

 = Produkt nesvieti�
= Výrobok nie je pripojený do 

elektrickej siete�
 = Zasuňte sieťovú zástrčku 8  do 

riadne nainštalovanej zásuvky (pozri 
kapitolu „Zabezpečenie elektrického 
napájania“)�

 zLikvidácia

 Pri separácii odpadu zohľadnite 
označenie obalových materiálov. 
Tie sú označené skratkami (a) a 
číslicami (b) s nasledovným 
významom: 
1 – 7: plasty 
20 – 22: papier a lepenka 
80 – 98: kompozitné materiály
 Informácie o možnostiach likvidácie 
nepoužiteľného produktu vám 
poskytne správa vašej obce alebo 
mesta�
 V záujme ochrany životného 
prostredia nevyhadzujte výrobok po 
skončení životnosti do komunálneho 
odpadu, ale odovzdajte ho na 
odbornú likvidáciu� O zberných 
miestach a ich otváracích hodinách 
sa môžete informovať u príslušného 
správneho orgánu�

 zZáruka

Vážená zákazníčka,
vážený zákazník, na tento prístroj získavate 
záruku 3 roky od dátumu kúpy. V prípade 
nedostatkov tohto produktu prináležia vám 
voči predajcovi produktu zákonné práva. 
Tieto zákonné práva nebudú obmedzené 
našou zárukou, opísanou v nasledujúcej 
časti.

Záručné podmienky
Záručná doba začína s dátumom kúpy. 
Originálny pokladničný doklad si, prosím, 
dobre uschovajte� Tento doklad bude 
potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak v rámci 
troch rokov od dátumu kúpy tohto produktu 
sa vyskytne chyba materiálu alebo výrobná 
chyba, produkt pre vás – podľa našej voľby 
– opravíme, vymeníme alebo uhradíme 
kúpnu cenu� Toto poskytnutie záruky 
predpokladá, že sa v rámci lehoty troch 
rokov predloží chybný prístroj a doklad o 
kúpe (pokladničný doklad) a písomne sa 
krátko opíše, v čom existuje nedostatok a 
kedy sa vyskytol. Ak je chyba pokrytá našou 
zárukou, dostanete späť opravený alebo 
nový výrobok� S opravou alebo výmenou 
produktu nezačne žiadna nová záručná 
doba�

Záručná lehota a zákonné nároky z 
chýb
Záručná lehota sa poskytnutím záruky 
nepredlžuje. To platí aj pre vymenené a 
opravené diely� Škody a nedostatky 
existujúce prípadne už pri kúpe sa musia 
ohlásiť ihneď po vybalení. Po uplynutí 
záručnej lehoty sú prípadné opravy za 
peniaze�

Rozsah záruky
Prístroj bol starostlivo vyrobený podľa 
prísnych kvalitatívnych smerníc a pred 
dodávkou bol svedomito odskúšaný. 
Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu 
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a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje 
na diely produktu, ktoré sú vystavené 
normálnemu opotrebeniu a preto sa na ne 
môže prihliadať ako na rýchlo opotrebiteľné 
diely alebo na poškodenia na rozbitných 
dieloch, napr. spínače, akumulátory alebo 
diely vyrobené zo skla� Táto záruka 
prepadá, keď je produkt poškodený, 
používa sa neodborne alebo sa na ňom 
vykoná neodborná údržba. Pre odborné 
používanie produktu sa musia presne 
dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode 
na obsluhu. Je nutné bezpodmienečne 
zabrániť účelom použitia a manipuláciám, 
od ktorých sa v návode na obsluhu odrádza 
alebo pred ktorými sa varuje� Produkt je 
určený výlučne na súkromné a nie na 
komerčné použitie. Pri neoprávnenom a 
neodbornom používaní, použití násilia a pri 
zásahoch, ktoré neboli uskutočnené našou 
autorizovanou servisnou pobočkou, zaniká 
záruka� 

Vybavenie v záručnom prípade
Aby bolo možné zaručiť spracovanie vašej 
žiadosti, zohľadnite, prosím tieto
upozornenia:

 � Pre všetky otázky si, prosím pripravte 
pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. 
IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.
 �Číslo výrobku nájdete na typovom štítku 
produktu, gravúre na produkte, titulnom 
liste vášho návodu (dole vľavo) alebo na 
nálepke na zadnej a spodnej strane 
produktu�
 �Ak by sa mali vyskytnúť funkčné chyby 
alebo iné nedostatky, kontaktujte najprv 
telefonicky alebo e-mailom servisné 
oddelenie uvedené v nasledujúcej časti.
 � Produkt zaznamenaný ako chybný môžete 
potom zaslať s oslobodením od poštovného 
na vám oznámenú servisnú adresu za 
pripojenia dokladu o kúpe (pokladničného 
dokladu) a informácie, v čom existuje 
nedostatok a kedy sa vyskytol�

 zServis
SK 

Servis Slovensko 
Tel� : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376148_2101

Pre všetky otázky si, prosím pripravte 
pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. 
IAN 123456) ako dôkaz o kúpe.

Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete 
na: www�citygate24�de
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LED-Stern / LED-Tanne

 zEinleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf 
Ihres neuen Produktes� Sie haben 
sich damit für ein hochwertiges 

Produkt entschieden� Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vollständig und 
sorgfältig durch� Diese Anleitung gehört zu 
diesem Produkt und enthält wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung� Beachten Sie immer alle 
Sicherheitshinweise� Sollten Sie Fragen 
haben oder unsicher in Bezug auf die 
Handhabung des Produktes sein, setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler oder der 
Servicestelle in Verbindung� Bewahren Sie 
diese Anleitung bitte sorgfältig auf und 
geben Sie sie ggf� an Dritte weiter�

 zZeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!

Ausgabedatum der
Bedienungsanleitung
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum  
(Monat/Jahr)

Gleichspannung 

Wechselspannung 

Lebens- und Unfallgefahr für 
Kleinkinder und Kinder!

Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten!

Warnung! Stromschlaggefahr! 

Netzstecker

Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Elektrogeräte 
gehören der Schutzklasse II 
an�

Leuchte

Dieses Symbol bedeutet, dass 
das Produkt mit 
Schutzkleinspannung (SELV / 
PELV) arbeitet  
(Schutzklasse III)�
Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit Durchmesser 
≥ 1,0 mm, 
spritzwassergeschützt

Lichtfarbe 

Mit Timerfunktion

Für den Innen- und 
Außenbereich 
geeignet – 
spritzwassergeschützt (IP44)

Netzbetrieb

Kabellänge inkl� Stecker

Netzstecker

Das Symbol „GS“ steht für 
Geprüfte Sicherheit� Produkte,
die mit diesem Zeichen 
gekennzeichnet sind,
entsprechen den 
Anforderungen des deutschen
Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG)�
Entsorgen Sie Verpackung und 
Produkt umweltgerecht!

MIX
Packaging

Verpackung aus FSC- 
zertifiziertem Mix-Holz

Mit der CE-Kennzeichnung 
bestätigt der Hersteller, dass 
dieses Produkt den geltenden 
europäischen Richtlinien 
entspricht�

Das Gerät enthält einen 
Sicherheitstransformator�
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Dieses Symbol bezeichnet ein 
unabhängiges Betriebsgerät, 
zur Verwendung außerhalb 
von Leuchten ohne zusätzliche 
Abdeckung�
Dieses Symbol beschreibt die 
Polarität der Ausgangs-
spannung an der 
Steckverbindung�

SELV Der Begriff SELV (Safety Extra 
Low Voltage = Sicherheits-
kleinspannung) bezeichnet 
Spannungen, die aufgrund 
ihrer geringen Spannungshöhe 
und Isolierung besonderen 
Schutz gegen elektrischen 
Schlag bieten�

 zBestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im 
Innen- und Außenbereich geeignet� Dieses 
Produkt ist nur für den Einsatz in privaten 
Haushalten vorgesehen� Eine andere 
Verwendung als zuvor beschrieben oder 
eine Veränderung des Produktes ist nicht 
zulässig und kann zu Sachschäden oder 
sogar zu Personenschäden führen� Der 
Hersteller oder Händler übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen oder falschen 
Gebrauch entstanden sind�
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse F.

 zLieferumfang

LED-Stern (1033-S)
1 x LED-Stern
1 x Standfuß
2 x Erdspieß
2 x Rändelschrauben
1 x Bedienungsanleitung

LED-Tanne (1033-T)
1 x LED-Tanne
1 x Standfuß
1 x Erdspieß
2 x Schrauben
1 x Bedienungsanleitung

 zTeilebeschreibung
1 LED-Stern
2 Standfuß (1033-S)
3 Rändelschraube
4 Erdspieß (1033-S) 
5 Stecker
6 Überwurfkappe
7 Anschlussbuchse
8 Netzstecker
9 Netzkabel
10 Knopf
11 LED-Tanne
12 Standfuß (1033-T)
13 Schrauben (1033-T)
14 Erdspieß (1033-T) 

 zTechnische Daten
Modellnummer: 1033-S / 1033-T
Leuchtmittel: LED-Modul (nicht 

austauschbar)
Eingangs- 
spannung: 12 V  

Leistungs- 
aufnahme (LED): max� 3,6 W

Farbtemperatur 
(Lichtfarbe): 3400 K (warmweiß)

LED-Leuchtdauer: ca� 50�000 h

Abmessungen: ca� 46 x 48 cm (1033-S)
ca� 35 x 60 cm (1033-T)

Timer: 6 h an / 18 h aus
Schutzart: IP44
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Netzstecker (LED DRIVER):
Herstellername: LIYANG WONDERLAND 

ELECTRIC APPLIANCE 
CO�, LTD

Handelsregister- 
nummer: 913204817437041806

Anschrift: MEIER VILLAGE, WEST 
OF BESHUI COUNTRY 
LIYANG, JIANGSU, 
CHINA

Modell: WDLX-IP-12003�6-T
Eingangs- 
spannung: 220–240 V~, 50/60 Hz

Ausgangs- 
spannung: 12 V 

Ausgangsstrom: 0,3 A

Ausgangsleistung: 3,6 W

Durchschnittliche 
Effizienz im 
Betrieb:

78 %

Leistungsaufnahme 
bei Nulllast: <0,5 W

Schutzklasse: II

Netzkabellänge: ca� 5 m

 zSicherheitshinweise

Sicherheitshinweise 

  WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR 
FÜR KLEINKINDER UND KINDER! 

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit 
dem Verpackungsmaterial� Es besteht 
Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial� 
Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. 
Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern� 

 �Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 
Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 

Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Produkts 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen� Kinder 
dürfen nicht mit dem Produkt spielen� 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden�

VERMEIDEN SIE LEBENS- 
GEFAHR DURCH  
ELEKTRISCHEN SCHLAG!

 �Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss 
das Produkt auf etwaige Beschädigungen� 
Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn 
Sie irgendwelche Beschädigungen 
feststellen�
 � Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen 
Kanten, mechanischen Belastungen und 
heißen Oberflächen.
 � Fassen Sie den Netzadapter niemals mit 
feuchten Händen an�
 � Fassen Sie nur den isolierten Bereich des 
Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen 
vom Stromnetz an!
 � Verwenden Sie das Netzkabel nie als 
Tragegriff�
 �Wickeln Sie das Kabel vollständig 
auseinander, bevor Sie es benutzen�
 � Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut 
zugängliche Steckdose an, damit Sie die 
Leuchte bei einem Störfall schnell vom 
Stromnetz trennen können�
 � Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der 
Montage, Demontage oder Reinigung aus 
der Steckdose�
 � Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, 
wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden 
(z� B� Urlaub) oder an einem anderen Ort 
aufstellen möchten�
 � Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, 
dass die vorhandene Netzspannung mit 
der benötigten Betriebsspannung des 
Produkts übereinstimmt (siehe „Technische 
Daten“)�
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 �Manipulieren oder verändern Sie niemals 
das Produkt�
 �Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem 
Defekt umgehend außer Betrieb�
 �Die LEDs sind nicht austauschbar� Wenn 
die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer 
erreicht, muss das gesamte Produkt ersetzt 
werden�
 � Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten�
 �Halten Sie das Produkt von offenem Feuer 
und heißen Flächen fern�
 �Der Hersteller/Vertreiber dieses Produktes 
übernimmt keine Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden, die als Folge 
unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen 
Gebrauchs entstehen�
 �Die externe flexible Leitung oder das Kabel 
dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht 
werden! Wenn das Kabel beschädigt ist, 
muss die Leuchte entsorgt werden�

STOLPERGEFAHR! Stellen Sie
sicher, dass das Netzkabel so
verlegt ist, dass niemand darüber

laufen bzw� stolpern kann�

 zMontage

ÜBERHITZUNGSGEFAHR! 
Betreiben Sie das Produkt nicht in 
der Verpackung, hier besteht 

Überhitzungsgefahr!

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der 
Verpackung und entfernen Sie sämtliche 
Verpackungsmaterialien�

 � Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist�
 � Prüfen Sie, ob das Produkt oder die 
Einzelteile Schäden aufweisen� Ist dies der 
Fall, benutzen Sie das Produkt nicht� 
Wenden Sie sich über die im Garantieteil 
angegebene Serviceadresse an den 
Inverkehrbringer�

VERLETZUNGSGEFAHR!
Eine unzureichende Sicherung des 

Produkts kann zu einem Umkippen führen 
und Verletzungen verursachen�

 � Platzieren Sie das Produkt ausschließlich 
auf einem ebenen und standfesten 
Untergrund�
 � Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung 
der Erdspieße der Boden genug Stabilität 
bietet� 
 � Stellen Sie sicher, dass, wenn das Produkt 
entfernt wird, auch der Erdspieß mit entfernt 
wird, damit dieser keine Gefahr darstellt (z� 
B� Stolpern)�

Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit 
Standfuß

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Vor 
dem Aufstellen des Produktes mit 
Standfuß empfindliche Oberflächen 

schützen�

 � Stecken Sie den LED-Stern 1  auf den 
Standfuß 2  und verschrauben Sie beides 
mithilfe der Rändelschrauben 3  fest 
miteinander (siehe Abb� A)�
 � Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen 
Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf 
einen stabilen Stand�

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz 
der Rändelschrauben 3 �

Aufstellen des LED-Sterns (1033-S) mit 
Erdspießen

 � Stecken Sie die einzelnen Erdspieße 4  auf 
den LED-Stern 1  und fixieren Sie diese, 
indem Sie die Rändelschrauben 3  an den 
Erdspießen handfest festziehen (siehe Abb� 
B)�

Hinweis: Achten Sie dabei auf die richitge 
Ausrichtung der Erdspieße (Winkel der 
Öffnungen) wie in Abb� B gezeigt�

 � Stecken Sie den LED-Stern in einen von 
Ihnen gewünschten Untergrund (Rasen/ 
Erde etc�)�

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz� 
Wenden Sie bei der Montage bzw� beim 
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Aufstellen keine Gewalt an, z� B� durch 
Hammerschläge� Dies beschädigt das 
Produkt�

Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit 
Standfuß

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR! Vor 
dem Aufstellen des Produktes mit 
Standfuß empfindliche Oberflächen 

schützen�

 � Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben 
13  den Standfuß 12  unterhalb der 
LED-Tanne 11  fest (siehe Abb� E)�
 � Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen 
Oberfläche auf. Achten Sie hierbei auf 
einen stabilen Stand�

Aufstellen der LED-Tanne (1033-T) mit 
Erdspieß

 � Schrauben Sie mithilfe der zwei Schrauben 
13  den Erdspieß 14  unterhalb der 
LED-Tanne 11  fest (siehe Abb� F)�
 � Stecken Sie das Produkt in einen von Ihnen 
gewünschten Untergrund (Rasen/Erde etc�)�

Hinweis: Achten Sie auf einen festen Sitz� 
Wenden Sie bei der Montage bzw� beim 
Aufstellen keine Gewalt an, z� B� durch 
Hammerschläge� Dies beschädigt das 
Produkt�

Stromversorgung herstellen

STROMSCHLAGGEFAHR! 
 

 � Stecken Sie den Stecker 5  in die 
Anschlussbuchse 7  des Netzsteckers 8  
(siehe Abb� C)�
 �Drehen Sie die Überwurfkappe 6  auf dem 
Schraubengewinde der Anschlussbuchse 
7  fest�

 � Stecken Sie den Netzstecker 8  in eine 
ordnungsgemäß installierte Steckdose�

Hinweis: Beim Gebrauch im Außenbereich 
ist der Netzstecker 8  an eine IPX4-
Steckdose anzuschließen, um den 
Spritzwasserschutz zu gewährleisten�

 zBedienung

Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit 
dem mitgelieferten Netzstecker� Schließen 
Sie weder das Produkt, noch den 
Netzstecker, an externe Geräte an�
Hinweis: Das Produkt leuchtet durchgehend, 
solange dieses mit dem Strom verbunden ist� 
Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich 
das Produkt aus�

Timerfunktion
 �Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken 
und halten Sie den Knopf 10  am 
Netzstecker 8  (siehe Abb� D) bis die LED 
im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer 
ist nun aktiviert� 
 � Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das 
Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und 
danach für 18 Stunden ausgeschaltet�

 zReinigung und Lagerung

STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen 
Sie vor jeder Reinigung den 
Netzstecker aus der Steckdose�

 �Aus Gründen der elektrischen Sicherheit 
darf das Produkt niemals mit scharfen 
Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser 
getaucht werden�
 � Verwenden Sie zur Reinigung nur ein 
trockenes, fusselfreies Tuch� Bei stärkeren 
Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch 
leicht an� 
 � Bewahren Sie das Produkt bei 
Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in 
der Verpackung auf�



43DE/AT/CH

 zFehlerbehebung

 = Fehler
= Ursache

 = Lösung

 = Das Produkt leuchtet nicht�
= Das Produkt ist nicht am Stromnetz 

angeschlossen�
 = Stecken Sie den Netzstecker 8  in 

eine ordnungsgemäß installierte 
Steckdose (siehe Kapitel 
„Stromversorgung herstellen“)

 zEntsorgung

 Beachten Sie die Kennzeichnung 
der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind 
gekennzeichnet mit Abkürzungen 
(a) und Nummern (b) mit folgender 
Bedeutung: 
1– 7: Kunststoffe 
20 – 22: Papier und Pappe 
80 – 98: Verbundstoffe
 Möglichkeiten zur Entsorgung des 
ausgedienten Produkts erfahren Sie 
bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung�
 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es 
ausgedient hat, im Interesse des 
Umweltschutzes nicht in den 
Hausmüll, sondern führen Sie es 
einer fachgerechten Entsorgung zu� 
Über Sammelstellen und deren 
Öffnungszeiten können Sie sich bei 
Ihrer zuständigen Verwaltung 
informieren�

 zGarantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum� Im Falle von 
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber 
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche 

Rechte zu� Diese gesetzlichen Rechte werden 
durch unsere im Folgenden dargestellten 
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt�

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem 
Kaufdatum� Bitte bewahren Sie den Original 
Kassenbon gut auf� Dieser wird als 
Nachweis für den Kauf benötigt� Tritt 
innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- 
oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt 
von uns – nach unserer Wahl – für Sie 
kostenlos repariert, ersetzt, oder der 
Kaufpreis erstattet� Diese Garantieleistung 
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg 
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz 
beschrieben wird, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist� Wenn der 
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues 
Produkt zurück� Mit Reparatur oder 
Austausch des Produkts beginnt kein neuer 
Garantiezeitraum�

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die 
Gewährleistung nicht verlängert� Dies gilt 
auch für ersetzte und reparierte Teile� 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene 
Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden� Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen 
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und 
vor Anlieferung gewissenhaft geprüft� Die 
Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler� Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können 
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oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z� B� Schalter, Akkus oder aus Glas 
gefertigte Teile� Diese Garantie verfällt, wenn 
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß 
benutzt oder gewartet wurde� Für eine 
sachgemäße Benutzung des Produkts sind 
alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten� 
Verwendungszwecke und Handlungen, von 
denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden� Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt� Bei 
missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten 
Service-Niederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie�

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung ihres 
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte 
den folgenden
Hinweisen:

 � Bitte halten Sie für alle Anfragen den 
Kassenbon und die Artikelnummer (z� B� 
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf 
bereit�
 �Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem 
Typenschild am Produkt, einer Gravur am 
Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung 
(unten links) oder dem Aufkleber auf der 
Rück- oder Unterseite des Produktes�
 � Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst 
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail�
 � Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie 
dann unter Beifügung des Kaufbelegs 
(Kassenbon) und der Angabe, worin der 
Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden�

 zService
DE

Service Deutschland
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

AT

Service Österreich
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

CH

Service Schweiz
Tel�: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend�de

IAN 376148_2101
Bitte halten Sie für alle Anfragen den  
Kassenbon und die Artikelnummer  
(z� B� IAN 123456) als Nachweis für  
den Kauf bereit�

Eine aktuelle Version der 
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www�citygate24�de
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