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Pokyny pro bezpečné použití CZ 
 

Obecné informace 

Výrobek je určen k dekoraci v exteriéru i interiéru při teplotách v rozmezí od -20 až +40°C. Nikdy neinstalujte výrobek, pokud je 

připojen k síti, stejně jako s ním nemanipulujte s mokrýma rukama a ve vodě a dbejte, aby nebyl umístěn v blízkosti přímého 

tepla. Z důvodu bezpečnosti uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Ke zkracování a prodlužovaní výrobku používejte vždy 

příslušenství k tomu určené a postupujte podle instrukcí v tomto návodu. Chraňte všechny kabely a izolace před možným 

poškozením; tento výrobek nesmí být ani propojován se žárovkovými systémy, LED diody nelze nahradit, proto pracujte 

s výrobkem vždy pečlivě a přiměřeně, neboť životnost výrobku závisí i na způsobu montáže, demontáže a skladování. V případě 

nenávratného poškození musí být výrobek neprodleně odstraněn a zlikvidován podle platných předpisů.  

Před uvedením do provozu 

Před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte obecné informace. Zkontrolujte, zda není výrobek poškozen a zda jsou 

všechny spoje správně propojeny a zatáhnuty těsnícími bužírkami a zda síťové napětí souhlasí s nominálním napětím uvedeným 

na zástrčce. V případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP-X4. 

Montáž 

Při montáži používejte vhodné stahovací pásky, PVC lišty a PVC příchytky odolné vůči UV záření. Výrobek upevněte pevně a 

v žádném případě nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k  poškození 

výrobku či k následným zkratům. 

LED světelnou hadici nepřekrucujte a ohýbejte jen naplocho (viz ilustrace), aby nedošlo k poškození podélných vodičů. Při 

ohýbání se přesvědčete, že hadice není příliš studená – v opačném případě ji nechte svítit alespoň 10 minut, aby se ohřála na 

pracovní teplotu. 

 

Nikdy nenapojujte kabel ve větší délce než 100 m (2x 50 m). Navzájem propojovat a kombinovat můžete 

pouze výrobky označené logem EASY FIX. 

 

 

 

  

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku! Více informací na www.decoled.cz 
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Propojení výrobků CZ 
 

Před prvním uvedením do provozu výrobku potřebujete příslušný napájecí kabel. LED světelná hadice je dělitelná po jednom 

metru. Dělit hadici je možné jen na určených místech, znázorněných symbolem šipky a svislé čáry.  

Propojení se zdrojovým kabelem 

1. krok 

V případě, že je zapotřebí světelnou hadici zkrátit nebo rozdělit, je možné použít buďto nůžky (kleště) na kabely o minimálním 

průměru 13 mm, nebo jiný ostrý řezací nástroj bez zubů. Není doporučeno používat pilku, neboť by mohlo dojít k roztřepení 

vodiče.  

Na kabelu jsou vyznačena místa určená pro provedení řezu. Není dovoleno kabel rozdělovat mimo tyto místa.  Čistý řez 

proveďte přesně na uvedené značce.  

 

2. krok 

Nejprve se ujistěte, že je hadice správně orientovaná – nápis na hadici by měl být čitelný zleva doprava a tudíž levá strana 

hadice je přívodní. 

Pro připojení ke zdrojovému kabelu je zapotřebí 2,5 cm velký připojovací konektor (na jedné straně je zašpičatělá vidlice, na 

druhé straně zaoblená). Tato součástka je prodejná jako samostatný produkt, nebo je součástí sady LEDRLSET. Tento konektor 

nejprve připojte zašpičatělou stranou k hadici. Dbejte přitom, aby oba ostny konektoru zapadly do prostředků obou vodičů 

v průřezu hadice. Je zapotřebí zatlačit konektor až na doraz, k čemuž je zapotřebí použít přiměřenou sílu (je možné konec 

hadice nahřát horkovzdušnou pistolí, potom jde konektor zasunout snadněji).  

 

3. krok 

Smršťovací bužírku nasuňte na světelnou hadici dále od kraje. Poté naneste lepidlo na konec hadice i vnitřek trubičky 

zdrojového kabelu, avšak dejte pozor, abyste nenanesli lepidlo na žádný z vodičů. Zasuňte hadici do trubičky zdrojového kabelu 

a otáčejte hadicí, dokud konektor nezapadne do otvorů. 

4. krok 

Přetáhněte bužírku přes spoj a zatavte ji horkovzdušnou pistolí nebo jiným zdrojem tepla. Na druhý konec hadice naneste 

lepidlo a nasaďte gumovou čepičku LEDRL7. Po zaschnutí lepidla je možné hadici připojit do elektrické sítě. 
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Propojení s jinou světelnou hadicí 

Postup při propojování s jinou LED světelnou hadicí EASY FIX je podobný jako v předešlém případě. Rozdíl je ten, že je nutné 

použít spojovací konektor namísto připojovacího. Ten má zašpičatělé oba konce a tudíž lze napojit jednu hadici na druhou 

pomocí konektoru. Dbejte přitom, abyste měli správně orientované obě hadice – výstup jedné hadice by měl být napojen na 

vstup druhé. 

 
 

Propojení s jinými produkty EASY FIX 

Postup při propojování s jinými produkty EASY FIX je stejný jako v případě propojení se zdrojovým kabelem s tím rozdílem, že je 

nutné použít buď samčí konektor na napájení (elektrický proud je přiváděn do světelné hadice), nebo samičí konektor na 

propojení s dalšími systémy (elektrický proud je vyveden z hadice dále do připojených systémů EASY FIX). 

Ukázka zapojení 

 

1. AC/DC můstek 

2. Samčí konektor EASY FIX → světelná hadice 

3. Připojovací konektor 

4. Světelná hadice 

5. Samičí konektor světelná hadice → EASY FIX 
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Pokyny pre bezpečné použitie SK 
 

Všeobecné informácie 

Výrobok je určený k dekorácií v exteriéri i interiéri pri teplotách v rozmedzí od -20 až +40°C. Nikdy neinštalujte výrobok, pokiaľ 

je pripojený k sieti, rovnako s ním nemanipulujte s mokrými rukami, vo vode a dbajte, aby nebol umiestnený v blízkosti 

priameho tepla. Z dôvodu bezpečnosti uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. K skráteniu a predĺženiu výrobku používajte 

vždy príslušenstvo k tomu určené a postupujte podľa inštrukcií v tomto návode. Chráňte všetky káble a izolácie pred možným 

poškodením; tento výrobok nesmie byť ani pripájaný so žiarovkovými systémami, LED diódy sa nedajú nahradiť, preto pracujte 

s výrobkom vždy starostlivo a primerane, keďže životnosť výrobku závisí i na spôsobe montáže, demontáže a skladovania. 

V prípade nenávratného poškodenia, musí byť výrobok bezodkladne odstránený a zlikvidovaný podľa platných predpisov.  

Pred uvedením do prevádzky 

Pred uvedením do prevádzky si starostlivo preštudujte všeobecné informácie. Skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a či 

sú všetky spoje správne pripojené a zatiahnuté tesniacimi bužírkami a či sieťové napätie súhlasí s nominálnym napätím 

uvedeným na zástrčke. V prípade vonkajšieho použitia je nutné zapojiť zástrčku do zásuvky určenej pre vonkajšie použitie s 

označením IP-X4. 

Montáž 

Pri montáži používajte vhodné sťahovacie pásky, PVC lišty a PVC príchytky odolné voči UV žiareniu. Výrobok upevnite pevne a 

v žiadnom prípade nepoužívajte pri montáži ostré kovové nástroje alebo ostrý pripevňovací materiál, aby nedošlo k poškodeniu 

výrobku či k následným skratom. 

LED svetelnou hadicou neprekrúcajte a ohýbajte len naplocho (viď ilustrácia), aby nedošlo k poškodeniu pozdĺžnych vodičov. Pri 

ohýbaní sa presvedčte, že hadica nie je príliš studená – v opačnom prípade ju nechajte svietiť aspoň 10 minút, aby sa ohriala na 

pracovnú teplotu. 

 

 

Nikdy nenapájajte kábel vo väčšej dĺžke ako 100 m (2x 50 m). Navzájom prepájať a kombinovať môžete iba výrobky označené 

logom EASY FIX. 

 

  

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku! Viac informácií na www.decoled.sk 
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Prepájanie výrobkov SK 
 

Pred prvým uvedením do prevádzky výrobku potrebujete príslušný napájací kábel. LED svetelná hadica je deliteľná po jednom 

metre. Deliť hadicu je možné len na určených miestach, znázornených symbolom šípky a zvislej čiary.  

Prepojenie so zdrojovým káblom. 

1. krok 

V prípade, že je potrebné svetelnú hadicu skrátiť alebo rozdeliť, je možné použiť nožnice alebo (kliešte) na káble o minimálnom  

priemere 13 mm, alebo iný ostrý rezací nástroj, bez zubov. Neodporúča sa používať pílku, pretože by mohlo dôjsť k 

rozstrapkaniu vodičov. 

Na káble sú vyznačené miesta určené pre prevedenie rezov. Nie je dovolené kábel rozdeľovať mimo týchto miest. Čistý rez 

preveďte presne na uvedenej značke.  

 

2. krok 

Najprv sa uistite, že je hadica správne orientovaná – nápis na hadici by mal byť čitateľný zľava doprava a preto ľavá strana 

hadice je prívodná. 

Pre pripojenie ku zdrojovému káblu je potrebný 2,5 cm veľký pripojovací konektor (na jednej strane je špicatá vidlica, na druhej 

strane zaoblená). Táto súčiastka je predajná ako samostatný produkt, alebo je súčasťou sady LEDRLSET. Tento konektor najprv 

pripojte špicatou stranou k hadici. Dbajte pritom, aby obidve ostne konektora zapadli do prostriedku oboch vodičov v priereze 

hadice. Je potrebné zatlačiť konektor až na doraz, k čomu už je potrebné použiť primeranú silu (je možné koniec hadice nahriať 

teplovzdušnou pištoľou, potom sa konektor zasúva ľahšie).  

 
 

3. krok 

Zmršťovaciu bužírku nasuňte na svetelnú hadicu ďalej od okraja. Potom naneste lepidlo na koniec hadice i vnútro trubičky 

zdrojového kábla, avšak dajte pozor, aby ste nenaniesli lepidlo na žiadny z vodičov. Zasuňte hadicu do trubičky zdrojového 

kábla a otáčajte hadicou, pokiaľ konektor nezapadne do otvorov. 

4. krok 

Pretiahnite bužírku cez spoj a zatavte ju teplovzdušnou pištoľou alebo iným zdrojom tepla. Na druhý koniec hadice naneste 

lepidlo a nasaďte gumenú čiapočku LEDRL7. Po zaschnutí lepidla je možné hadicu pripojiť do elektrickej siete.  
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Prepojenie s inou svetelnou hadicou 

Postup pri prepojovaní s inou LED svetelnou hadicou EASY FIX je podobný ako v predošlom prípade. Rozdiel je ten, že je nutné 

použiť spojovací konektor namiesto pripojovacieho. Ten má špicaté obidve konce a tam môže byť prepojená jedna hadica s 

druhou pomocou konektora. Dbajte pritom, aby ste mali správne orientované obidve hadice – výstup jednej hadice by mal byť 

napojený na vstup druhej. 

 
 

Prepojenie s inými produktmi EASY FIX 

Postup pri prepájaní s inými produktmi EASY FIX je rovnaký ako v prípade prepojenia so zdrojovým káblom, s tým rozdielom, že 

je nutné použiť buď samčí konektor na napájanie (elektrický prúd je privedený do svetelnej hadice), alebo samičí konektor na 

prepojenie s ďalšími systémami (elektrický prúd je vyvedený z hadice ďalej do pripojených systémov EASY FIX).  

Ukážka zapojení 

 

1. AC/DC mostík 

2. Samčie konektor EASY FIX → svetelná hadica 

3. Pripojovací konektor 

4. Svetelná hadica 

5. Samičie konektor svetelná hadica → EASY FIX 



 

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise DE 
 

Allgemeine Informationen 

Der Lichtschlauch ist zur Dekoration im Innen- und Außenbereich bei Temperaturen von -20 bis +40° C bestimmt. Führen Sie 

keinerlei Montagearbeiten an dem Lichtschlauch durch wenn eine Verbindung zum Stromnetz besteht, wenn Sie nasse Hände 

haben oder der Lichtschlauch Kontakt zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten hat. Achten Sie darauf, dass der Lichtschlauch in 

ausreichender Entfernung von direkten Wärmequellen verlegt oder installiert wird.  

Verwahren Sie den Lichtschlauch aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie zur 

Verkürzung oder Verlängerung stets das dafür vorgesehene Original-Zubehör und gehen Sie entsprechend der Angaben in 

dieser Anleitung vor. Schützen Sie alle Kabel und Isolationen vor möglicher Beschädigung. Dieser Lichtschlauch darf nicht mit 

anderen Beleuchtungssystemen, beispielsweise Glühbirnensystemen, verbunden werden. 

Die LED-Dioden können nicht ersetzt werden, gehen Sie daher mit dem Lichtschlauch stets sorgfältig und vorsichtig um. Die 

Lebensdauer des Lichtschlauchs hängt unmittelbar von der Art und Weise der Handhabung, Montage, Demontage und der 

Lagerung ab. Im Falle einer nachhaltigen Beschädigung muss der Lichtschlauchunverzüglich aus dem Verkehr gezogen und 

entsprechend der geltenden Vorschriften für Abfallentsorgung entsorgt werden. 

Vor der Inbetriebnahme 

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Kontrollieren Sie, ob der Lichtschlauch insgesamt 

unbeschädigt ist, ob alle Verbindungen richtig und fest verbunden und mit den dafür vorgesehenen Schrumpfschläuchen 

ordnungsgemäß abgedichtet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegebenen 

Nominalspannung übereinstimmt. Sofern die Verwendung im Außenbereich erfolgt muss der Netzstecker in eine 

Außensteckdose mit der Kennzeichnung IP-X4 gesteckt werden. 

Montage 

Verwenden Sie bei der Montage geeignete Kabelbinder, PVC-Leisten und PVC-Klemmen, die UV-beständig sind. Befestigen Sie 

den Lichtschlauch ordentlich und verwenden Sie bei der Montage keinesfalls scharfe Werkzeuge aus Metall oder scharfkantiges 

Befestigungsmaterial, damit es zu keiner mechanischen Beschädigung des Artikels und zu keinen Kurzschlüssen kommen kann.  

Verdrehen Sie den Lichtschlauch nicht und biegen Sie ihn nur über die parallelen Leiterdrähte so, dass die innliegenden 

Leitungen nicht überdehnt werden (siehe Abbildung), damit eine schwere Beschädigung oder der Riss der Leiterdrähte 

vermieden wird. Vergewissern Sie sich vor dem Biegen, dass der Lichtschlauch nicht zu kalt ist - gegebenenfalls sollte der 

Lichtschlauch vor dem Biegen etwa 10 Minuten in Betrieb genommen werden, damit er etwas angewärmt wird und sich dann 

leichter biegen lässt. 

 

Verbinden Sie nie mehr als 100m Kabel (2x50m). Verbinden und koppeln dürfen Sie nur Artikel mit der 

Systembezeichnung EASY FIX. 

 

 

  

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Artikels. Mehr Informationen unter www.deco-led.de 



 

Montage und Verbindung des Lichtschlauchs DE 
 

Vor der ersten Inbetriebnahme des Lichtschlauchs muss das zugehörige Netzanschlusskabel montiert werden. Der LED 

Lichtschlauch ist in Teilstücke von 1m teilbar. Der Lichtschlauch darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen getrennt werden, 

die mit einem Pfeilsymbol und einem senkrechten Strich gekennzeichnet sind (siehe Zeichnung). 

Montage des Netzanschlusskabels 

1. Schritt 

Für die Trennung oder Verkürzung des Lichtschlauchs soll eine Schere oder eine Schneidezange für Kabel mit einem minimalen 

Durchmesser von 13mm verwendet werden. Geeignet ist auch ein anderes Schneidewerkzeug ohne Zahnung. Eine Säge sollte 

nicht verwendet werden, da es dabei zu einer Splissbildung bei den Leiterkabeln kommen kann. 

Auf dem Kabel sind die Stellen, an denen eine Trennung erfolgen darf, mit einem Pfeilsymbol und einem senkrechten Strich 

gekennzeichnet. Führen Sie den Schnitt exakt auf dem Symbol durch. 

 

2. Schritt 

Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Lichtschlauch richtig herum ausgerichtet ist - die Aufschrift auf dem Schlauch sollte 

von links nach rechts lesbar sein und vom linken Ende her befindet sich die Zuleitung des Schlauchs. 

Für die Verbindung mit dem Netzanschlusskabel ist ein 2,5cm großer Konnektor erforderlich (auf einer Seite befindet sich eine 

spitze Gabel und auf der anderen eine abgerundete Gabel). Dieses Teil gibt es als separates Zubehörteil, oder aber das Teil ist 

im Zubehörset LEDRLSET enthalten. Führen Sie den Konnektor mit der spitzen Gabel durch die beiden Leiterkanäle in den 

Schlauch ein. Achten Sie darauf, dass beide Gabelspitzen in die Mitte des jeweiligen Leiterkabels eingesetzt werden. Es ist 

erforderlich, den Konnektor bis zum Anschlag in den Schlauch einzuführen. Dazu bedarf es einer angemessenen Kraftausübung 

(man kann das Ende des Lichtschlauchs auch vorsichtig etwas erwärmen, beispielsweise mit einer Heißluftpistole, damit sich 

der Konnektor leichter einführen lässt). 

 

3. Schritt 

Schieben Sie den Schrumpfschlauch über das Ende des Lichtschlauchs. Bestreichen Sie anschließend das Innere der 

Aufnahmehülse des Netzanschlusskabels sowie das Ende des Lichtschlauchs um den Konnektor herum mit Kleber. Achten Sie 

darauf, dass keiner der Leiterdrähte mit Kleber benetzt wird. Führen Sie den Lichtschlauch mit dem Konnektor in die 

Aufnahmehülse des Netzanschlusskabels und drehen Sie den Lichtschlauch vorsichtig, bis die äußere Gabel des Konnektors 

vollständig in die dafür vorgesehenen Löcher in der Aufnahmehülse eingesteckt ist. 

4. Schritt 

Ziehen Sie den Schrumpfschlauch über die Verbindung und erwärmen Sie ihn mit einer Heißluftpistole oder einer anderen 

geeigneten Wärmequelle bis er sich über der Verbindung zusammenzieht. Bringen Sie auf das andere Ende des Lichtschlauchs 

ebenfalls Kleber auf und verschließen es mit der Gummikappe LEDRL7. Nach Trocknung des Klebers kann der Lichtschlauch an 

das Stromnetz angeschlossen werden. 



 

Verbindung / Kopplung mit einem weiteren Lichtschlauch 

Die Verbindung oder Kopplung mit einem anderen Lichtschlauch des Systems EASY FIX erfolgt ähnlich wie zuvor bereits 

beschrieben. Der Unterschied besteht darin, dass man einen Verbindungskonnektor anstatt des Anschlusskonnektors 

verwenden muss. Dieser Konnektor hat spitze Gabeln an beiden Seiten, die jeweils in die beiden Leiterkanäle der zu 

verbindenden Lichtschläuche eingeführt werden. Auch diese Verbindung soll mit einem Schrumpfschlauch isoliert werden.  

Achten Sie unbedingt darauf, dass die zu verbindenden Lichtschläuche richtig ausgerichtet sind - das Ausgangsende des einen 

Lichtschlauchs muss an das Eingangsende des anderen Lichtschlauchs gekoppelt werden. 

 
 

Verbindung mit anderen Artikeln des Systems EASY FIX 

Die Vorgehensweise bei der Kopplung mit anderen EASY FIX Artikeln ist identisch mit der beschriebenen Verbindung mit dem 

Netzanschlusskabel, allerdings ist die Verwendung des entsprechenden dafür vorgesehenen Anschlußsteckers erforderlich.  

Anschlussbeispiel 

 

1. Netzkabel 

2. Anschlußstecker EASY FIX → Lichtschlauch 

3. Konnektor 

4. Lichtschlauch 

5. Anschlußstecker Lichtschlauch → EASY FIX 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací: www.decoled.cz 

 Viac informácií: www.decoled.sk 

Mehr Informationen: www.deco-led.de 


