
ElektrickElektrickéé svsvííččky s LED diodamiky s LED diodami

SkvSkvěělléé řřeeššeneníí

pro prostory, pro prostory, 

kde nenkde neníí

momožžno kvno kvůůli li 

popožžáárnrníím m 

ppřředpisedpisůům m 

vyuvyužžíít klasickt klasickéé

svsvííččky.ky.

VhodnVhodnéé i do ti do těžěžko ko 

ppřříístupných stupných 

zzáákoutkoutíí ddííky ky 

momožžnosti pounosti použžíít t 

ddáálkovlkovéé ovlovlááddáánníí..

NevzdNevzdáávejte se vejte se 

romantickromantickéé

atmosfatmosfééry ry 

s hs hřřejivým ejivým 

svsvěětlem svtlem svííčček ek 

a dopa dopřřejte svým ejte svým 

hosthostůům kouzlo m kouzlo 

okamokamžžiku.iku.



2

TechnickTechnickéé parametry:parametry:

•• 12 kus12 kusůů led svled svííččekek 70x40mm, nab70x40mm, nabííjecjecíí ččas 8as 8--9h, doba sv9h, doba svíícenceníí cca. 12h do 3týdncca. 12h do 3týdnůů

od nabod nabííjenjeníí, tla, tlaččíítko tko zapzap././vypvyp. ze spodn. ze spodníí strany, strany, 

kontrolka: zelenkontrolka: zelenáá--nabito/nabito/ččervenervenáá--vybito, nevystavovat devybito, nevystavovat deššti, ti, 

odolnodolnéé vvůčůči vi věětru, ptru, přřes 500 nabes 500 nabííjecjecíích cyklch cyklůů

ovlovláádacdacíí vzdvzdáálenost do 5m (lenost do 5m (infrainfra--ččervenervenéé svsvěětlo), tlo), lithiovlithiováá knoflknoflííkovkováá

baterie CR2025, 8 tlabaterie CR2025, 8 tlaččíítek: On/tek: On/OffOff, , ččasovasováánníí -- 4h/8h, 4h/8h, 

ppřřepepíínanačč -- mihotavmihotavéé svsvěětlo svtlo svííččky/statickky/statickéé svsvěětlo, tlo, 

ppřřepepíínanačč -- jasnjasněějjšíší/m/míírnrněějjšíší svitsvit

ččernernáá nabnabííjecjecíí stanice s otvory pro 12 LED svstanice s otvory pro 12 LED svííčček, k jednomu adaptek, k jednomu adaptééru ru 

mohou být napojeny dvmohou být napojeny dvěě stanice, kterstanice, kteréé se dajse dajíí spojit k sobspojit k soběě

((úúspora mspora míísta psta přři nabi nabííjenjeníí))

ččerný adapterný adaptéér, vstupnr, vstupníí napnapěěttíí: 100: 100--240 V, 240 V, 

výstupnvýstupníí napnapěěttíí: 12 V/2000 : 12 V/2000 mAmA, , 

napnapáájecjecíí kabel dlouhý 1,75m.kabel dlouhý 1,75m.

•• 1 nab1 nabííjecjecíí stanicistanici

•• 1 adapt1 adaptéérr

1 balen1 baleníí obsahujeobsahuje::

•• 1 d1 dáálkový ovladalkový ovladačč
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Instrukce pro pouInstrukce pro použžititíí::
• před prvním použitím LED svíčky nabijte (trvanlivost nejméně 500 nabíjecích cyklů)

• při nabíjení používejte pouze dodávaný adaptér

• na jeden adaptér je možno napojit dvě dobíjecí stanice 
(lze napojit na sebe)

• pokud svíčky nebudete používat déle jak 4 týdny, 
zkontrolujte, zda je vypínač na svíčce v poloze 
„off“ a před dalším použitím znovu nabijte 
(během dlouhodobého skladování
je potřeba 1x za čtvrt roku nabít)

• skladujte na suchém a chladném místě

• nevystavujte svíčky extrémním podmínkám 
a teplotám

• zamezte kontaktu s vodou – deštěm

• odolné vůči větru

• dálkové ovládání na vzdálenost do 5m

• možnost načasování vypnutí 4h/8h

• přepínání intenzity světla a mihotání, 
které působí jako světlo klasické svíčky

• doporučujeme používat v kombinaci se svícny 
Frosted Patio
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