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Obj. č.: 145 78 83 
 

 
 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátových vánočních svíček Polartlite.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

 
Účel použití 
Tyto LED svíčky jsou určeny pro provoz ve vnitřním suchém prostředí jako dekorace řízená  
dálkovým ovládáním. Sadu lze rozšířit pomocí podobných sad, zatímco další dálková ovládání  
lze použít jako náhradní. 

 

   
  

Rozsah dodávky 
 

• 10 mini LED svíček 
• Dálkové ovládání 
• 10x AAA baterie 
• 1x knoflíková baterie 
• Návod k obsluze 
 

Popis a ovládací prvky 
 

1 Infračervená LED 

2 OFF tlačítko (vypnutí) 

3 Tlačítko pomalého / rychlého blikání  

4 Tlačítko 6 H 

5 Přihrádka pro baterii (zadní strana) 

6 + tlačítko / – tlačítko 

7 Tlačítko 4 H 

8 ON tlačítko (zapnutí) 

9 Tlačítko X 

 

Uvedení do provozu 
 

LED nejsou vyměnitelné 

1. Vybalte kompletně výrobek. 
2. Podržte skřipec a otočte svíčkou proti směru hodinových ručiček (1/4 otáčky)  

abyste otevřeli přihrádku baterie.  
3. Vložte 1 baterii typu AAA 1,5 V tak, že ji vkládáte do svíčky kladným pólem dolů. 
4. Uzavřete přihrádku baterie otočením svíčky po směru hodinových ručiček.  

Jakmile je svíčka uzavřena, rozsvítí se. 
5. Opakujte kroky 2 až 4 pro zprovoznění všech svíček. 
6. Pomocí skřipců připevněte svíčky např. na vánoční strom.  

Ujistěte se o stabilním připevnění svíček na větvích stromu. 
7. Pokud nebudete delší dobu svíčky používat, vypněte je pomocí dálkového ovládání  

a vyjměte z nich baterie. 

Pokud LED nesvítí, je třeba vyměnit baterii. 
 

Dálkové ovládání 
Před prvním použitím vytáhněte z přihrádky (5) baterie izolační pásek. 

• Zajistěte, aby nebyla mezi infračervenou LED (1) a dálkově ovládanými svíčkami  
žádná překážka. 

• Pokud nechcete ovládat všechny svíčky najednou, přibližte se na kratší vzdálenost k těm 
svíčkám, které chcete ovládat tak, aby byl mezi svíčkou a dálkovým ovládáním vizuální 
kontakt. 

• Provozní rozsah dálkového ovládání závisí na okolních podmínkách a kapacitě baterie. 
• Jestliže klesne významně dosah dálkového ovládání nebo již na stisknutí tlačítka  

na dálkovém ovládání svíčky nereagují, je třeba vyměnit baterii. 
• Otevřete přihrádku baterie tak, jak je znázorněno na zadní straně dálkového ovládání,  

a vyměňte starou baterii. 
• Vložte knoflíkovou baterii typu CR2025 do držáku baterie tak, aby směřoval kladný + pól 

baterie směrem nahoru. 
• Zasuňte držák baterie zpět do přihrádky baterie. 
 
 
 



   
  

Popis ovládacích tla čítek 
 

OFF tlačítko (2) Vypnutí svíček 

ON tlačítko (8) Zapnutí svíček / funkce nepřetržitého svícení 

+ tlačítko / - tlačítko (6) Funkce stmívání, 7x režimů stmívání 

Tlačítka 4 H (7) / 6 H (4) Funkce časovače: 4 nebo 6 hodin 

Tlačítko pomalého / rychlého blikání Režim rychlého blikání 

Tlačítko  X (9) Zrušení funkce časovače 

 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového 
osvětlení. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství 
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový 
materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

Tento výrobek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), 
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.  

 
Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 
 
 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

   
  

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
Technické údaje 
 

a) Svíčka  

Napájení:  1,5 V (1x baterie AA 1,5 V) 

Životnost baterií: cca 150 hodin 

Výkon LED: 6,75 mW 

Barva světla: Teplá bílá 

Provozní podmínky: -10 až +30°C / 0 – 65% RH 

Skladovací podmínky: -10 až +30°C / 0 – 65% RH 

Hmotnost: 23 g (vč. baterie) 

b) Dálkové ovládání   

Napájení: 1 x 3V/DC lithiová baterie typu CR2025 

 
 

 
 
 
Záruka 
 

Na tuto sadu LED svíček poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti 
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! 
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