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LED-Sternenlichterkette

 zEinleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf 
Ihres neuen Produkts� 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 Produkts 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)

Wechselspannung 

Gleichspannung 

Lebens- und Unfallgefahr für 
Kleinkinder und Kinder!

Warn- und Sicherheitshinweise 
beachten!

Warnung! Stromschlaggefahr! 

Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Elektrogeräte 
gehören der Schutzklasse II an�

Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit Durchmesser 
≥ 1,0 mm, 
spritzwassergeschützt
Nicht zur Raumbeleuchtung 
geeignet�

Für den Innen- und 
Außenbereich geeignet

Mit Timerfunktion

Kabellänge inkl� Stecker

Steckernetzteil

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!

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�

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�
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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�

Separates Betriebsgerät durch 
Fachpersonal austauschbar�

Die LED´s sind durch 
Fachpersonal austauschbar�

 zBestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im 
Innen- und Außenbereich geeignet� Dieses 
Produkt ist nur für den Einsatz in privaten 
Haushalten vorgesehen� Das Produkt ist kein 
Kinderspielzeug! 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� 

 zLieferumfang

864-R, 864-W
1 x LED-Sternenlichterkette
1 x Netzstecker
1 x Bedienungsanleitung

 zTeilebeschreibung
1 Netzstecker (Steckernetzteil)
2 Netzkabel

3 3D-Leuchstern
4 Überwurfkappe
5 Stecker
6 Anschlussbuchse
7 Knopf

 zTechnische Daten

Modellnummer: 864-R, 864-W
Leuchtmittel: LED-Modul (nicht durch 

den Benutzer 
austauschbar)

Eingangs- 
spannung: 3 V 

Leistungs- 
aufnahme (LED): max. 0,9 W

Farbtemperatur 
(Lichtfarbe): 2700 K (warmweiß)

Gesamtlänge 
(Inkl� Netzkabel 
+ Stecker): 

11,75 m 

Schutzart: IP44

Schutzklasse: II

Steckernetzteil (Netzstecker / POWER 
SUPPLY):
Herstellername: CHANGZHOU JUTAI 

ELECTRONIC CO�, LTD�
Handelsregister- 
nummer: 91320411137521456

Anschrift: NO�8 LONGFA ROAD, 
XINBEI DISTRICT, 
CHANGZHOU 213031, 
JIANGSU, CHINA 

Modell: JT-DC3V0�9W-H5-IP44
Eingangs- 
spannung: 220–240 V~, 50-60 Hz

Ausgangs- 
spannung: 3 V 

Ausgangsstrom: 300 mA
Ausgangsleistung: 0,9 W
Schutzklasse: II
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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�

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt kann zu Beschädigungen 

führen� 
 � Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie 
irgendwelche Beschädigungen feststellen�
 �Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts 
übernimmt keine Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden, die als Folge 
unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen 
Gebrauchs entstehen�
 �Manipulieren oder verändern Sie niemals 
das Produkt�
 � Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten�
 �Halten Sie das Produkt von offenem Feuer 

und heißen Flächen fern�
 �Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften� 
Wenden Sie sich dazu an eine 
Fachwerkstatt� Bei eigenständig 
durchgeführten Reparaturen, 
unsachgemäßem Anschluss oder falscher 
Bedienung sind Haftungs- und 
Garantieansprüche ausgeschlossen�

VERMEIDEN SIE LEBENS- 
GEFAHR DURCH  
ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe 
Netzspannung können zu elektrischem 
Stromschlag führen�

 �Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss 
das Produkt auf etwaige Beschädigungen� 
Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn 
Sie irgendwelche Beschädigungen 
feststellen�
 � Schützen Sie das Netzkabel 2  vor 
scharfen Kanten, mechanischen 
Belastungen und heißen Oberflächen.
 � Fassen Sie den Netzstecker 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 das Produkt nur an eine gut 
zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses 
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 
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der benötigten Betriebsspannung des 
Produkts übereinstimmt  
(siehe „Technische Daten“)�
 �Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem 
Defekt umgehend außer Betrieb�

VERLETZUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt kann zu Verletzungen 

führen�
 �Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�
 �Nicht direkt in die Lichtquelle 
hineinschauen�
 � Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn 
es sich noch in der Verpackung befindet.  
Es besteht Überhitzungsgefahr!
 �WARNUNG – DIESE LICHTKETTE DARF 
OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß 
ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE 
NICHT BENUTZT WERDEN�
 �Das Betriebsgerät ist ausschließlich für den 
Betrieb mit LED-Modulen geeignet�
 �Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�

STOLPERGEFAHR! Stellen Sie
sicher, dass das Netzkabel 2  so
verlegt ist, dass niemand darüber

laufen bzw� stolpern kann�

 zMontage

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�

BRANDGEFAHR!
Hängen Sie das Produkt  
keineswegs über offenem Feuer 

oder Hitzequellen auf� Dies kann zu 
Beschädigungen des Produkts und eine 
übermäßige Wärmeentwicklung kann zur 
Brandentwicklung führen�

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Sichern Sie das Produkt ausreichend 
gegen Herunterfallen�

Stromversorgung herstellen

STROMSCHLAGGEFAHR! 
Stecken Sie den Stecker 5  in die 
Anschlussbuchse 6  des 

Netzsteckers 1  (siehe Abb� B)�
  ��Drehen Sie die Überwurfkappe 4  auf dem 
Schraubengewinde der Anschlussbuchse 
6  fest�

  �� Stecken Sie den Netzstecker 1  in eine 
ordnungsgemäß installierte Steckdose�

Hinweis: Beim Gebrauch im Außenbereich 
ist der Netzstecker 1  an eine IPX4-
Steckdose anzuschließen, um den 
Spritzwasserschutz zu gewährleisten�

 zBedienung

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

Überhitzungsgefahr!
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�
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Timerfunktion

  ��Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken 
und halten Sie den Knopf 7  am 
Netzstecker 1  (siehe Abb� C) 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�

Austausch der LEDs

STROMSCHLAGGEFAHR! 
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt sowie fehlerhafte Montage 

können zu Verletzungen führen�
 �Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�
 � Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen�
 � Es ist sicherzustellen, dass alle Schnittstellen 
mit einer LED bestückt sind�
 �Defekte Lampen sind umgehend durch 
Lampen des gleichen Typs wie geliefert 
oder entsprechend eines Typs nach 
Herstellerangaben zu ersetzen�
 �Alle Technischen Daten finden Sie unter: 
www�citygate24�de
 � Eine Anleitung zum Austausch der LEDs,  
für qualifiziertes Fachpersonal, finden Sie 
unter: www�citygate24�de

 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�

 zFehlerbehebung

 = Fehler
= Ursache

 = Lösung

= Eine oder mehrere LEDs leuchten 
nicht�

= Die LEDs sind defekt (z� B� durch 
Kabelbruch)�

= Die LEDs haben ihr Lebensdauerende 
erreicht�

 = Zum Austauschen der LEDs finden Sie 
eine Anleitung auf unserer 
Homepage: www�citygate24�de

 = 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�
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 Das nebenstehende Symbol einer 
durchgestrichenen Mülltonne auf 
Rädern zeigt an, dass dieses Gerät 
der Richtlinie 2012/19/EU 
unterliegt� Diese Richtlinie besagt, 
dass Sie dieses Gerät am Ende 
seiner Nutzungszeit nicht mit dem 
normalen Haushaltsmüll entsorgen 
dürfen, sondern in speziell 
eingerichteten Sammelstellen, 
Wertstoffhöfen oder 
Entsorgungsbetrieben abgeben 
müssen� Diese Entsorgung ist für Sie 
kostenfrei� Schonen Sie die Umwelt 
und entsorgen Sie fachgerecht� Für 
den deutschen Markt gilt:  
Beim Kauf eines Neugerätes haben 
Sie das Recht, das entsprechende 
Altgerät an Ihren Händler 
zurückzugeben� Händler von 
Elektro- und Elektronikgeräten mit 
einer Verkaufsfläche von mindestens 
400 qm sowie Lebensmittelhändler 
mit einer Verkaufsfläche von 
mindestens 800 qm, die 
regelmäßig Elektro- und 
Elektronikgeräte verkaufen, sind 
außerdem verpflichtet, Altgeräte 
unentgeltlich zurückzunehmen, auch 
ohne, dass ein Neugerät gekauft 
wird, wenn die Altgeräte in keiner 
Abmessung größer sind als 25 cm� 
Wir bieten Ihnen 
Rücknahmemöglichkeiten direkt in 
den Filialen und Märkten an� 
Informieren Sie sich auch bei Ihrem 
Händler über die 
Rücknahmemöglichkeiten vor Ort� 
Sofern Ihr Altgerät 
personenbezogene Daten enthält, 
sind Sie selbst für deren Löschung 
verantwortlich, bevor Sie es 
zurückgeben� Sofern dies ohne 
Zerstörung des Altgerätes möglich 
ist, entnehmen Sie die alten 
Batterien oder Akkus sowie Lampen 

bevor Sie das Altgerät zur 
Entsorgung zurückgeben und führen 
Sie sie einer separaten Sammlung 
zu� Bei fest eingebauten Akkus ist 
bei der Entsorgung darauf 
hinzuweisen, dass das Gerät einen 
Akku enthält� Weitere Möglichkeiten 
zur Entsorgung des ausgedienten 
Produkts erfahren Sie bei Ihrer 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung�

Zur Demontage der LEDs durch 
Fachpersonal finden Sie eine 
Bedienungsanleitung unter:
www.citygate24.de

 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 
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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 
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 folgende 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�
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 zService
DE

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

IAN 392355_2201

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

Auf www.kaufland.com/manual können 
Sie diese und viele weitere Handbücher 
herunterladen� Mit dem QR-Code auf dem 
Titelblatt gelangen Sie direkt auf unsere 
internationale Seite (www.kaufland.com/
manual)� Mit Klick auf das entsprechende 
Land gelangen Sie auf die nationale 
Übersicht unserer Handbücher� Mittels der 
Eingabe der Artikelnummer (IAN) 
123456_7890 können Sie Ihre 
Bedienungsanleitung öffnen�

Světelný LED řetěz shvězdami

 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)

Střídavé napětí 

Stejnosměrné napětí 
Ohrožení života a nebezpečí
poranění pro batolata a malé
děti!
Dodržujte varovné a
bezpečnostní pokyny!
Výstraha! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! 
Elektrická zařízení označená
tímto symbolem mají stupeň
krytí II�
Ochrana proti pevným cizím
tělesům o průměru ≥ 1,0 mm,
ochrana proti stříkající vodě

Nevhodné k osvětlení místnosti
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Pro použití v interiéru i 
exteriéru

Délka kabelu vč. zástrčky

S funkcí časovače 

Elektrická 
zástrčka

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

Obal ze smíšeného dřeva
s certifikátem FSC

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

Samostatné ovládací zařízení 
může vyměnit kvalifikovaný 
personál�

LED smí měnit jen školený 
odborník�

 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. Výrobek není dětská 
hračka!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.

 zObsah balení

864-R, 864-W
1x LED světelný řetěz – hvězdy
1x elektrická zástrčka
1x návod k obsluze

 zPopis dílů
1 Elektrická zástrčka (zástrčkový napájecí 

adaptér)

2 Elektrický kabel
3 3D světelná hvězda
4 Převlečná krytka
5 Zástrčka
6 Připojovací zdířka
7 Tlačítko

 zTechnické parametry

Číslo modelu: 864-R, 864-W
Světelný zdroj: LED modul (uživatel 

nemůže vyměnit)
Vstupní napětí: 3 V 
Příkon (LED): max. 0,9 W
Barevná teplota (barva 
světla): 2700 K (teplá bílá)
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Celková délka (včetně 
přívodu a elektrického 
kabelu): 

11,75 m 

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II

Zástrčkový síťový adaptér  
(elektrická zástrčka / POWER SUPPLY):
Název výrobce: CHANGZHOU 

JUTAI ELECTRONIC 
CO�, LTD�

Obchodní registrační 
číslo: 91320411137521456

Adresa: NO�8 LONGFA 
ROAD, XINBEI 
DISTRICT, 
CHANGZHOU 
213031, JIANGSU, 
CHINA 

Model: JT-DC3V0�9W-H5-
IP44

Vstupní napětí: 220–240 V~,  
50-60 Hz

Výstupní napětí: 3 V 
Výstupní proud: 300 mA
Výstupní výkon: 0,9 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.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Nesprávná manipulace s výrobkem 
může zapříčinit poškození výrobku.

 � Zjistíte-li nějaké poškození, výrobek 
nepoužívejte.
 � Výrobce/prodejce tohoto výrobku nenese 
odpovědnost za poranění nebo škody, 
které vzniknou v důsledku nesprávné 
montáže nebo nesprávného používání. 
 � S výrobkem neoprávněně nemanipulujte 
ani ho neupravujte�
 � Výrobek neponořujte do vody ani jiných 
kapalin�
 � Výrobek neinstalujte do blízkosti 
otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
 � Těleso neotevírejte, opravou pověřte 
odborné pracovníky. Za tímto účelem se 
obraťte na specializovaný servis. V případě 
oprav prováděných svépomocí, 
nesprávného připojení nebo chybné 
obsluhy je vyloučena odpovědnost výrobce 
i nároky ze záruky�

ZABRAŇTE OHROŽENÍ ŽIVOTA 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
Chybná elektroinstalace nebo příliš 

vysoké síťové napětí mohou zapříčinit úraz 
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 



16 CZ

a horkými povrchy�
 �Nikdy nesahejte na elektrický adaptér 
vlhkýma rukama�
 � Při připojování nebo odpojování ze sítě se 
dotýkejte pouze izolované části elektrické 
zástrčky!
 �Napájecí kabel nepoužívejte k přenášení 
výrobku�
 � Před použitím kabel zcela rozmotejte.
 � Zapojte výrobek 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“)�
 � V případě patrné závady výrobek 
neprodleně vyřaďte z provozu.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
Nesprávná manipulace s výrobkem 
může zapříčinit poranění.

 � Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit 
jen výrobce nebo jím pověřený servisní 
technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná 
osoba�
 �Nekoukejte se přímo do zdroje světla.
 �Nezapínejte výrobek, pokud je ještě 
zabalen. Nebezpečí přehřátí!
 �VAROVÁNÍ – NEPOUŽÍVEJTE TENTO 
SVĚTELNÝ ŘETĚZ BEZ ŘÁDNĚ 
NASAZENÝCH TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ.
 � Provozní zařízení je vhodné výhradně pro 
provoz LED modulů.
 � Provozní zdroj v tomto výrobku smí vyměnit 
jen výrobce nebo jím pověřený servisní 
technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná 
osoba�

NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ! 
Zajistěte, aby byl elektrický kabel 

2  uložený tak, aby přes něj nikdo nechodil 
nebo o něj nemohl zakopnout.

 zMontáž

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

 � Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní�
 � Zkontrolujte, zda výrobek ani jednotlivé díly 
nejsou poškozené. Pokud ano, výrobek 
nepoužívejte. Obraťte se prostřednictvím 
uvedené adresy na osobu odpovědnou za 
uvedení výrobku na trh�

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
V žádném případě nezavěšujte 
výrobek nad otevřený oheň nebo 

zdroj tepla. Mohlo by dojít k poškození 
výrobku, a nadměrné působení tepla může 
způsobit požár.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!
Výrobek dostatečně zajistěte před 
pádem�

Zajištění přívodu elektrické energie

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
Zástrčku 5  zasuňte do připojovací 

zdířky 6  elektrické zástrčky 1  (viz obr� B)�
  �� Pevně utáhněte převlečnou krytku 4  na 
šroubovacím závitu připojovací zdířky 6 �
  �� Elektrickou zástrčku 1  zasuňte do řádně 
nainstalované zásuvky.

Upozornění: Při použití venku je třeba 
elektrickou zástrčku 1  zapojit do zásuvky 
IPX4, aby byla zajištěna ochrana před 
stříkající vodou.

 zObsluha

NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! 
Nezapínejte výrobek v obalu, 
nebezpečí přehřátí!
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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 7  na elektrické zástrčce 
1  (viz obr. C), 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�

Výměna LED diod

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM! 
Nesprávná manipulace s výrobkem 

a chybná montáž mohou způsobit poranění.
 � Světelný zdroj v tomto výrobku smí vyměnit 
jen výrobce nebo jím pověřený servisní 
technik a nebo srovnatelně kvalifikovaná 
osoba�
 � Před výměnou žárovky vytáhněte síťovou 
zástrčku.
 � Zajistěte, aby byla všechna rozhraní 
osazena LED diodami�
 � Poškozené žárovky ihned nahraďte 
žárovkami stejného typu, které byly 
dodány, nebo žárovkami typu, které uvádí 
výrobce�
 � Veškeré technické údaje naleznete na 
našich webových stránkách:  
www�citygate24�de
 �Návod k výměně LED diod určený pro 
kvalifikované odborníky naleznete na 
našich webových stránkách:  
www�citygate24�de

 zČištění a skladování

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Před čištěním vždy vypojte síťovou 

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

= Jedna nebo několik LED diod nesvítí.
= LED diody jsou poškozené (např. 

kvůli zlomení kabelu).
= Skončila životnost LED diod.

 = Informace o výměně LED naleznete v 
návodu na našich webových 
stránkách: www�citygate24�de

 = Výrobek nesvítí�
= Výrobek není připojen do elektřiny.

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

 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
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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.

Informace o demontáži LED diod 
odborníkem naleznete na našich 
webových stránkách: 
www.citygate24.de

 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 392355_2201

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

Tuto a mnoho dalších příruček si můžete 
stáhnout na stránkách  
www.kaufland.com/manual�
Naskenováním QR kódu na titulní straně se 
dostanete přímo na naše mezinárodní 
stránky (www.kaufland.com/manual). 
Kliknutím na příslušný stát se dostanete na 
přehled našich příruček v daném státě. Váš 
návod k obsluze můžete otevřít zadáním 
čísla artiklu (IAN) 123456_7890.

LED svetelná reťaz s hviezdami

 zÚvod

Blahoželáme vám ku kúpe vášho 
nového prístroja. Rozhodli ste sa tým 
pre vysoko kvalitný produkt� Tento 

návod na obsluhu si, prosím, prečítajte úplne a 
starostlivo� Tento návod patrí k tomuto produktu 
a obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu do 
prevádzky a manipulácii. Vždy dodržiavajte 
všetky bezpečnostné pokyny. Ak by ste mali 
mať otázky alebo by ste si nemali byť istí 
vzhľadom na manipuláciu s prístrojom, spojte 
sa, prosím, s vaším predajcom alebo servisným 
miestom� Tento návod, prosím, starostlivo 
uschovajte a postúpte ho príp. tretej osobe.

 zVyhlásenie o značkách

Prečítajte si návod na obsluhu!

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

Striedavý prúd 

Jednosmerné napätie 

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

Varovanie! Nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom! 
Elektrické prístroje označené
týmto symbolom patria do
triedy ochrany II�
Chránené proti pevným cudzím
predmetom s priemerom
≥ 1,0 mm, chránené proti
striekajúcej vode
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Nevhodné na osvetlenie
miestnosti

Na použitie v interiéri a 
exteriéri

Dĺžka kábla vrát. zástrčky

S funkciou časovača 

Sieťová zástrčka

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!

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.

Samostatné ovládacie 
zariadenie môže vymeniť 
kvalifikovaný personál.

LED smie vymeniť len školený 
odborník�
 

 zPoužívanie na určený účel

Výrobok je určený na dekoráciu v exteriéri a 
interiéri. Tento výrobok je určený len na 
použitie v domácnostiach. Tento výrobok nie 
je detská hračka! 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. 

 zRozsah dodávky

864-R, 864-W
1x LED reťaz hviezdicových svetiel
1x sieťová zástrčka
1x návod na obsluhu

 zOpis dielov
1 Sieťová zástrčka (zástrčka)
2 Sieťový kábel
3 3D svietiaca hviezda
4 Preklápací uzáver
5 Zástrčka
6 Pripojovacia zdierka
7 Gombík

 zTechnické údaje

Číslo modelu: 864-R, 864-W
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Osvetľovací 
prostriedok:

LED modul (nemení ho 
používateľ)

Vstupné napätie: 3 V 
Príkon (LED): max. 0,3 W
Teplota farby 
(farba svetla): 2600 K (teplá biela)

Celková dĺžka 
(Vrátane sieťového 
kábla + zástrčky):

6,5 m 

Druh ochrany: IP44

Trieda ochrany: II

Zástrčka  
(sieťová zástrčka/POWER SUPPLY):
Meno výrobcu: CHANGZHOU JUTAI 

ELECTRONIC CO�, LTD�
Číslo obchodného 
registra: 91320411137521456

Adresa: NO�8 LONGFA ROAD, 
XINBEI DISTRICT, 
CHANGZHOU 213031, 
JIANGSU, ČÍNA 

Model: JT-DC3V0�9W-H5-IP44
Vstupné napätie: 220–240 V~, 50-60 Hz
Výstupné napätie: 3 V 
Výstupný prúd: 300 mA
Výstupný výkon: 0,9 W
Trieda ochrany: II
Dĺžka sieťového 
kábla 
(vrát. zástrčky):

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�

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA!
Nesprávna manipulácia s výrobkom 

môže viesť k jeho poškodeniu.
 � Produkt nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek 
poškodenia.
 � Výrobca/distribútor tohto výrobku nenesie 
zodpovednosť za zranenia alebo škody 
spôsobené neodbornou montážou/
použitím. 
 � S produktom zásadne nemanipulujte a 
neupravujte ho�
 � Výrobok nikdy neponárajte do vody ani 
iných kvapalín�
 �Uchovávajte výrobok mimo dosahu 
otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
 �Neotvárajte plášť výrobku. Opravu zverte 
špecialistovi. Obráťte sa na odborné 
pracovisko. Svojpomocné opravy, 
neodborné zapojenie alebo nesprávna 
obsluha sú vylúčené zo záručných nárokov.

ZABRÁŇTE OHROZENIU 
ŽIVOTA ZÁSAHOM 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Chybná 

elektrická inštalácia alebo príliš vysoké 
sieťové napätie môžu mať za následok 
zásah elektrickým prúdom.

 � Pred každým zapojením do elektrickej siete 
skontrolujte, či je výrobok nepoškodený. 
Produkt nikdy nepoužívajte, ak zistíte 
akékoľvek poškodenia.
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 �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 výrobok 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“).
 � V prípade viditeľného poškodenia produkt 
okamžite prestaňte používať.

NEBEZPEČENSTVO 
PORANENIA!
Neodborná manipulácia s 

výrobkom môže spôsobiť poranenia.
 � Zdroj svetla tohto svietidla smie vymeniť iba 
výrobca, výrobcom poverený servisný 
technik alebo podobne kvalifikovaná 
osoba�
 � Vyhnite sa priamemu pohľadu do zdroja 
Svetla�
 �Nepripájajte výrobok, keď sa ešte 
nachádza v obale. Hrozí nebezpečenstvo 
prehriatia!
 �VAROVANIE – TÁTO SVETELNÁ REŤAZ 
SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ VŠETKÝCH 
SPRÁVNE PRIPEVNENÝCH TESNIACICH 
KRÚŽKOV.
 � Prevádzkové zariadenie je vhodné výlučne 

na prevádzku s LED modulmi�
 � Prevádzkové zariadenie tohto výrobku smie 
vymeniť iba výrobca, výrobcom poverený 
servisný technik alebo podobne 
kvalifikovaná osoba.

NEBEZPEČENSTVO 
ZAKOPNUTIA! Uistite sa, že 
sieťový kábel 2  je uložený tak, 

aby cezeň nikto nemohol bežať a príp. 
zakopnúť.

 zMontáž

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 
sa tak stane, výrobok nepoužívajte. Na 
účel uvedenia do prevádzky sa obráťte na 
uvedené servisné pracovisko.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Výrobok sa nesmie zavesiť nad 
otvorený oheň alebo zdroje tepla. 

Môže to spôsobiť poškodenie výrobku 
a nadmerná kumulácia tepla môže spôsobiť 
požiar.

NEBEZPEČENSTVO 
POŠKODENIA!
Dostatočne zabezpečte výrobok 

pred spadnutím�

Zabezpečenie elektrického napájania

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
Zasuňte zástrčku 5  do 

pripojovacej zdierky 6  sieťovej zástrčky 1  
(pozri obr� C)�

  �� Zakrúťte preklápací uzáver 4  na 
skrutkovací závit pripájacej zdierky 6 �
  �� Zasuňte sieťovú zástrčku 1  do riadne 
nainštalovanej zásuvky.
  ��
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Upozornenie: Pri použití v exteriéri je 
sieťovú zástrčku 1  potrebné pripojiť do 
zásuvky IPX4, aby sa zabezpečila ochrana 
pred striekajúcou vodou.

 zObsluha

NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA! 
Nikdy neprevádzkujte výrobok 
v obale. Hrozí nebezpečenstvo 

prehriatia!
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 7  na sieťovej zástrčke 
1  (pozri obr� C), 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�

Výmena LED diód

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
Neodborná manipulácia 

s výrobkom a chybná montáž môže spôsobiť 
poranenia�

 � Zdroj svetla tohto výrobku smie vymeniť iba 
výrobca, výrobcom poverený servisný 
technik alebo podobne kvalifikovaná 
osoba�
 � Pred výmenou žiaroviek vytiahnite sieťovú 
zástrčku.
 � Je potrebné zabezpečiť, aby boli všetky 
rozhrania osadené jednou LED diódou.

 � Poškodené žiarovky je potrebné vymeniť za 
žiarovky rovnakého typu (také, aké boli 
dodané) alebo za žiarovky typu podľa 
údajov výrobcu.
 � Všetky technické údaje nájdete na našej 
domovskej stránke: www�citygate24�de
 �Návod na výmenu LED diódy pre 
kvalifikovaný personál nájdete na našej 
domovskej stránke: www�citygate24�de

 zČistenie a skladovanie

NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred každým čistením vytiahnite 

sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 �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

= Jedno alebo viacero LED diód 
nesvieti�

= LED diódy sú poškodené (napr. 
v dôsledku zlomenia kábla)�

= LED diódy dosiahli koniec svojej 
životnosti.

 = Na výmenu LED diódy nájdete návod 
na našej domovskej stránke: www.
citygate24�de

 = Výrobok nesvieti�
= Výrobok nie je pripojený do 

elektrickej siete�
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 = 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�

Na demontáž LED diódy odborným
personálom nájdete návod na obsluhu 
na našej domovskej stránke:  
www.citygate24.de

 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 
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 
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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 392355_2201

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

Na stránke www.kaufland.com/manual 
si môžete stiahnuť túto a veľa ďalších 
príručiek.
Prostredníctvom QR kódu na titulnom liste sa 
dostanete rovno na našu medzinárodnú 
stránku (www.kaufland.com/manual). 
Kliknutím na príslušnú krajinu sa dostanete 
do národného prehľadu našich príručiek. 
Zadaním čísla výrobku (IAN) 123456_7890 
si môžete otvoriť váš návod na obsluhu.
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