
 CZ: 

Dekorační LED svítidlo sněhulák 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Přečtěte 
si a postupujte podle níže uvedených pokynů, 
abyste zajistili, že produkt bude bezpečně a plně 
uspokojen. Tmí to se vyhnete nesprávnému 
používání nebo poškození výrobku. Vyhněte se 
nekvalifikovanému zacházen ís výrobkem a 
dodržujte zásady při používání elektrických 
spotřebičů Uložte si tyto pokyny na bezpečném 
místě. 

Napájení: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W 

Provozní teplota: -20°C bis +50°C 

Upozornění 

1.Vyberte výrobek z obalu a zcela ho rozbalte, než 
ho zapojtíe do zásuvky a zapnete. Tmí to se 
zabrání nadměrnému zahřívání a požáru.  

2.Tento produkt se během používání zahřívá. 
Nepokládejte tedy výrobek, v blzí kosti jiných 
zdrojů tepla a nezakrývejte ho. Nepokládejte 
výrobek v blízkosti plynového topného přístroje. 

3.Nepoužívejte výrobek, pokud je nějakým 
způsobem poškozen, včetně poškození kabelu 
nebo zkratu nebo přepětí. 

4.Používejte pouze dodaný napájecí konektor. 
Nikdy nepřipojujte výrobek ani žádné součásti 
výrobku k napájec ístíi nebo jinému výrobku.  

5.Tento produkt odpovdí á typu ochrany IP44 a je 
vhodný do exteriéru. 

6.Odpojte výrobek vždy nejprve ze sítě před 
čištěním a následně jej otřete vlhkým hadříkem. 
Nechte výrobek zcela vyschnout před uvedením 
zpět do provozu. 

7.Nezasahujte do zapojení kabelů, protože by to 
mohlo vést ke zkratu, požáru nebo zraněním. 

8.Odpojte výrobek ze sítě, když se nepoužívá. 

9.Tento výrobek není hračka! Udržujte mimo 
dosah dětí. 

10.Chraňte životní prostředí.   Zlikvidujte výrobek 
na sběrném místě, pokud již nemůže být více 
používán. Nevyhazujte výrobek s komunálním 
odpadem. 

11.Tento výrobek by měli používat pouze dospělé 
osoby. 

 

DE: 

Fenstersilhouette Schneemann 

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt 
entschieden haben. Lesen und beachten Sie die 
folgenden Anweisungen, um sicherzugehen, dass das 
Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit 
verwendet werden kann. So kann ebenso ein 
unsachgemäßer Gebrauch oder eine Beschädigung des 
Produkts vermieden werden. Verhindern Sie 
unqualifizierte Handhabung des Produkts und 
beachten Sie die Grundsätze für die Verwendung von 
Elektrogeräten. Bewahren Sie diese Anleitung sicher 
auf. 

Stromversorgung: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 
6W  

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C 

Warnung 

1.Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und 
wickeln Sie es vollständig auseinander, bevor Sie es in 
eine Steckdose stecken und anschalten. Dadurch wird 
einer übermäßigen Erhitzung und einem Brand 
entgegengewirkt. 

2.Dieses Produkt erhitzt sich bei Gebrauch. Legen Sie 
das Produkt deshalb nicht in die Nähe von anderen 
Wärmequellen und decken Sie es nicht ab. Legen Sie 
das Produkt nicht in die Nähe eines Gasheizgeräts. 

3.Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es auf 
irgendeine Weise beschädigt ist, einschließlich wenn 
das Kabel beschädigt ist oder wenn es zu einen 
Kurzschluss oder einer Stoßspannung gekommen ist. 

4.Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten 
Netzstecker. Verbinden Sie niemals das Produkt oder 
jegliche Teile des Produkts mit der Stromhauptleitung 
oder einem anderen Produkt. 

5.Das Produkt entspricht der Schutzart IP44 und ist für 
den Außenbereich geeignet. 

6.Trennen Sie das Produkt stets zuerst vom Stromnetz 
bevor Sie es reinigen und verwenden Sie ein feuchtes 
Tuch. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, 
bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen. 

7.Manipulieren Sie die Verkabelung nicht, da dies zu 
einem Kurzschluss, Brand oder Verletzungen führen 
kann. 

8.Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es 
nicht in Gebrauch ist. 

9.Dieses  Produkt ist kein Spielzeug! Außer Reichweite 
von Kindern halten. 

10.Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das 
Produkt an einer entsprechenden Sammelstelle, wenn 
es nicht mehr verwendet werden kann. Entsorgen Sie 
das Produkt nicht im Hausmüll. 

11.Dieses Produkt ist nur von erwachsenen Personen 
zu verwenden. 

 

HR: 

Snjegović silueta za prozor 

Zahvaljujemo što ste se odlučili za kupnju ovog proizvoda. 
Pročitajte i slijedite upute navedene ispod kako biste 
osigurali sigurno korištenje proizvoda i na svoje potpuno 
zadovoljstvo.   Tako također možete izbjeći nepravilno 
korištenje ili oštećenje proizvoda. Spriječite nekvalificirano 
korištenje proizvodom i proučite načela za korištenje 
električnih uređaja. Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik. 

Napajanje: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W  

Radna temperatura: od -20°C do +50°C 

Upozorenje 

1.Prija stavljanja utikača u utičnicu i uključivanja izvadite 
proizvod iz ambalaže i popuno ga razmotajte. Time 
spriječavate pregrijavanje i eventualni požar. 

2.Proizvod se zagrijava tijekom korištenja. Ne odlažite 
proizvod u blizini izvora topline i ne prekrivajte ga. Ne 
postavljajte proizvod u blizini plinske grijalice. 

3.Ne koristite proizvod ako sadrži bilo kakvo oštećenje, 
uključujući oštećen kabel, ili ako postoji opasnost od 
kratkog spoja ili električnog udara. 

4.Koristite isključivo priloženi utikač. Nikada ne spajajte 
uređaj ili bilo koje njegove dijelove na centralno napajanje 
ili bilo koji drugi uređaj.  

5.Proizvod je opremljen zaštitom IP44 i pogodan je za 
vanjsko korištenje. 

6.Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice i obrišite proizvod 
vlažnom krpom. Prije ponovnog korištenja ostavite 
proizvod da se potpuno osuši. 

7.Ne modificirajte vodove, jer biste time mogli prouzročiti 
kratki spoj, požar ili ozljede. 

8.Izvucite utikač iz utičnice ako proizvod nije u uporabi. 

9.Ovaj proizvod nije igračka! Držite proizvod izvan dohvata 
djece. 

10.Štitite okoliš. Zbrinite proizvod u za to utvrđeni centar 
za otpad ako se više ne može koristiti. Ne zbrinjavajte 
proizvod u komunalni otpad. 

11.Ovaj proizvod smije koristiti samo odrasla osoba. 

 

HU: 

Világító hóember ablakdísz 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Olvassa el és kövesse ezt az útmutatót a 
termék biztonságos használata és az Ö n 
elégedettsége érdekében. Így elkerülhető a 
termék helytelen használata vagy annak 
megsérülése. Kerülje a termék szakszerűtlen 
használatát és tartsa be az elektromos 
készülékek használatának alapelveit. Őrizze 
meg a használati utastíást.  

Á ramellátás: AC 230V/50Hz / 24V DC 
max.6W 

Használati hőmérséklet: -20°C-tól 
+50°C-ig 

Figyelem 

1.Vegye ki a terméket a csomagolásból és 
teljesen tekerje ki, mielőtt bedugná a 
konnektorba és bekapcsolná.  Ezáltal 
csökkenti a túlhevülés és kigyulladás 
kockázatát.  

2.A termék használat közben felmelegszik.  
Ezért ne helyezze a terméket más hőforrás 
közelébe és ne takarja le.  Ne helyezze a 
terméket gázfűtéses eszközök közelébe.  

3.Ne használja a terméket, ha az valamilyen 
módon megsérült, beleértve a kábel 
sérüléseit, vagy ha rövidzárlat vagy 
lökőfeszültség lépett fel. 

4.Kizárólag a mellékelt hálózati kábelt 
használja.  Soha ne csatlakoztassa rá a 
terméket vagy annak részeit a fővezetékre. 

5.A termék IP44 védelemmel rendelkezik és 
kültéri használatra alkalmas.  

6.Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket 
a konnektorból, majd nedves ronggyal 
törölje át. Mielőtt újra használatba veszi, 
hagyja a terméket teljesen megszáradni. 

7.Ne manipulálja a kábelt, mert ez 
rövidzárlathoz, tűzhöz vagy sérüléshez 
vezethet.  

8.Húzza ki a terméket a konnektorból, 
amikor nem használja. 

9.Ez a termék nem játékszer! Gyermektől 
távol tárolja. 

10.Védje a környezetet. Ha a terméket már 
nem lehet használni, juttassa el egy 
megfelelő hulladékgyűjtőbe. Ne dobja a 
háztartási hulladékba. 

11.A terméket csak felnőtt személyek 
használhatják.  
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 RO: 

Decorațiune fereastră om de zăpadă 

 

Vă mulţumim că aţi ales acest produs. Citiți și 
respectați următoarele indicații pentru a vă 
asigura că produsul poate fi utilizat în siguranță și 
cu rezultate pe deplin satisfăcătoare. Astfel se 
poate evita de asemenea utilizarea 
necorespunzătoare sau deteriorarea produsului. 
Preveniţi manipularea aparatului de către 
persoane necalificate și respectați principiile 
utilizării dispozitivelor electrice. Păstrați acest 
manual de utilizare nî tr -un loc sigur.  

 

Alimentare cu curent electric: AC 230V/50Hz / 
24V DC max. 6W 

Temperatura de funcționare: -20°C până la 
+50°C 

 

Atenție 

 

1.Scoateți produsul din ambalaj și desfășurați-l 
complet nî ainte de a -l introduce nî tr -o priză și a-l 
porni. Astfel se evită încălzirea excesivă și 
incendiile. 

2.Acest produs se înfierbântă în timpul utilizării. 
Din acest motiv nu aşezaţi aparatul în apropierea 
altor surse de căldură și nu îl acoperiți. Nu aşezaţi 
dispozitivul în apropierea unui aparat de încălzit cu 
gaz. 

3.Nu utilizați aparatul dacă a fost deteriorat nî  
vreun fel, inclusiv atunci când cablul este avariat 
sau dacă a avut loc un scurtcircuit sau o 
supratensiune.  

4.Folosiți numai ștecărul inclus. Nu conectați 
niciodată produsul sau orice componentă a 
produsului cu linia principală de curent electric sau 
cu un alt produs. 

5.Produsul corespunde gradului de protecţie IP44 
și este destinat spațiilor exterioare. 

6.Decuplați întotdeauna aparatul de la sursa de 
curent nî ainte de a -l curăța și utilizați o cârpă 
umedă. După utilizare lăsați aparatul să se usuce 
complet nî ainte de a -l pune din nou în funcțiune. 

7.Nu manipulați cablurile, deoarece acest lucru 
poate duce la scurtcircuitare, incendiu sau rănire. 

8.Deconectați aparatul de la sursa de curent 
electric când nu îl folosiți. 

9.Acest produs nu este o jucărie! A nu se lăsa la 
nî demâna copiilor.  

10.Protejați mediul înconjurător. Duceți aparatul la 
un centru de colectare corespunzător când nu mai 
poate fi utilizat. Nu aruncaţi aparatul împreună cu 
gunoiul menajer. 

11.Acest produs trebuie utilizat doar de către 
adulți. 

 

 

 

SI: 

Okenska dekoracija Snežak 

 

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za ta izdelek. 
Preberite in upoštevajte sledeča navodila, da se 
prepričate, ali je izdelek varen in ga lahko uporabljate 
tako, da boste z njim v celoti zadovoljni. Tako boste 
preprečili, da bi se izdelek uporabljalo na nepravilen 
način ali da bi ga poškodovali. Preprečite uporabo 
izdelka pri neustrezni usposobljenosti in upoštevajte 
načela za uporabo električnih naprav. Ta navodila 
varno shranite. 

 

Električno napajanje: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 
6W 

Delovna temperatura: -20 °C do +50 °C 

 

Opozorilo 

 

1.Vzemite izdelek iz embalaže in ga popolnoma 
odvijte, preden ga priključite v vtičnico in vklopite. 
Tako boste preprečili prekomerno segrevanje in požar. 

2.Izdelek se med uporabo segreje. Izdelka zato ne 
postavljajte v bližino drugih virov toplote in ga ne 
pokrivajte. Izdelka ne postavljajte v bližino plinske 
ogrevalne naprave. 

3.Izdelka ne uporabljajte, če je na kakršen koli način 
poškodovan, tudi če je poškodovan kabel, ali če je 
prišlo do kratkega stika ali napetostnega udara. 

4.Uporabljajte izključno priloženi vtikač. Izdelka ali 
kateri koli delov izdelka nikoli ne priključite na 
električno omrežje ali na drug izdelek. 

5.Ta izdelek ustreza stopnji zaščite IP44 in je primeren 
za uporabo na prostem. 

6.Napravo vedno najprej izklopite iz električnega 
omrežja, preden jo očistite in uporabite vlažno krpo. 
Pred ponovno uporabo počakajte, da se izdelek 
popolnoma ohladi. 

7.Ne spreminjajte kablov, ker lahko tako povzročite 
kratek stik, požar ali poškodbe. 

8.Izklopite izdelek iz električnega omrežja, kadar ga ne 
uporabljate. 

9.Ta izdelek ni igrača. Hraniti izven dosega otrok. 

10.Zaščitite okolje! Odvrzite izdelek na ustrezno zbirno 
mesto, ko ga ni več možno uporabljati. Ta izdelek ne 
sodi med gospodinjske odpadke. 

11.Ta izdelek lahko uporabljajo le odrasle osebe. 

 

 

 

SK: 

Dekoračné LED svietidlo snehuliak    

 

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Prečítajte si 
pokyny uvedené nižšie a postupujte podľa pokynov 
uvedených nižšie, aby sa zabezpečilo, že produkt bude 
možné používať bezpečne a na plnú spokojnosť. Týmto sa 
vyhnete nesprávnemu používaniu alebo poškodeniu 
výrobku. Vyhnite sa nekvalifikovanému zaobchádzaniu s 
výrobkom a dodržiavajte zásady pri používaní elektrických 
spotrebičov Uložte si tieto pokyny na bezpečnom mieste. 

 

Dodávka prúdu: AC 230V/50Hz / 24V DC max. 6W 

Prevádzková teplota: -20°C bis +50°C 

 

Upozornenie 

 

1.Vyberte výrobok z obalu a úplne ho rozbaľte, než ho 
zapojtíe do zásuvky a zapnete. Týmto sa zabráni 
nadmernému zahrievanieu a požiaru. 

2.Tento produkt sa počas používania zahrieva. Neklaďte 
teda výrobok,  v blzí kosti iných zdrojov tepla a 
nezakrývajte ho. Neklaďte výrobok v blízkosti plynového 
vykurovacieho prsí troja.  

3.Výrobok nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom 
poškodený, vrátane poškodenia kábla alebo výpadku 
napätia. 

4.Používajte iba dodaný napájací kábel. Nikdy nepripájajte 
výrobok ani žiadne súčasti produktu k napájacej sieti 
alebo akémukoľvek inému produktu. 

5.Tento produkt zodpovedá typu ochrany IP44 a je 
vhodný do exteriéru. 

6.Odpojite výrobok vždy najprv zo siete pred čistením a 
následne ho utrite  vlhkou handričkou. Nechajte výrobok 
úplne vyschnúť pred uvedením späť do prevádzky. 

7.Nezasahujte do zapojenia káblov, pretože by to mohlo 
viesť ku skratu, požiaru alebo zraneniam. 

8.Odpojte výrobok zo siete, keď sa nepoužíva. 

9.Tento výrobok nie je hračka! Udržujte mimo dosahu 
det.í  

10.Chráňte životné prostredie. Zlikvidujte výrobok na 
zbernom mieste, ak už nemôže byť viac používaný. 
Nevyhadzujte výrobok s komunálnym odpadom. 

11.Tento výrobok by mali používať iba dospelé osoby. 
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