
 CZ Návod k použití CZ Návod k použití 
Gratulujeme ke koupi  nové stavebnice LIGHT 

STAX! 

Potřebujete učinit pouze několik málo kroků, abyste 

mohli začít objevovat nový svět stavebních možností. 

POPIS PRODUKTU 

Vaše balení stavebnice LIGHT STAX (k dostání v 

různých velikostech) obsahuje tyto části: 

a)  LIGHT STAX kostky (počet je závislý na     
zakoupeném typu stavebnice) 

b) 1 USB základová deska 

c) 1 USB kabel 

KOMPATIBILITA 

LIGHT STAX kostky jsou plně kompatibilní s 

běžnými kostkami stejné velikosti.  
Kombinace svítících a nesvítících kostek umožní 

realizovat zcela nové nápady k hraní. 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

1.   Odstranit TryMe pojistku 

Pojistka TryMe je zasunuta do bočního otvoru - 
stejnosměrný proud -  základové desky, aby byla 

umožněna funkce demonstračního osvětlení kostek. 

Pokud je pojistka zasunuta v základové desce, svítí 
kostky pouze po dobu stisknutí tlačítka - loga LIGHT 

STAX. 

Abyste využili všech čtyř funkcí základové desky je 
nutné pojistku TryMe odstranit. 

 
Varování! Pojistka TryMe je malý díl a hrozí spolknutí 
nebo vdechnutí. Nenechávejte v dosahu malých dětí! 

2.   Vložení baterií ( 3 AAA) 

Baterie, které jsou v základové desce, slouží k ukázce 

funkčnosti v obchodech. Po zakoupení stavebnice je 

doporučujeme vyměnit za nové alkalické baterie (AAA). 
Otvor na baterie otevřít šroubovákem 

Vložit nové 3 AAA baterie (R6) správnou polarizací, 

viz. obrázek 

                                 
Po vložení opět šroubovákem zajistit otvor (ne příliš 
pevně) 

Poznámka: baterie nejsou třeba, když se k napájení 

základové desky použije USB připojení. 

3.   Použití USB kabelu 

- Připojte koncovku USB kabelu ke zdroji elektřiny 

(pouze k přístrojům třídy II s tímto symbolem): 

                 
- Připojte opačný konec USB kabelu k zákl. desce. 

Pomocí USB kabelu se může základová deska spojit s 

USB zdrojem energie. Baterie vložené do základové 
desky se tím nebudou nabíjet. Při použití USB kabelu se 

baterie deaktivují. Po odejmutí USB kabelu se baterie 

opět aktivují. 

Varování! Hrozí nebezpečí uškrcení kabelem. Nutný 

dohled dospělých! 
Poznámka: 

Aby se kostky LIGHT STAX rozsvítily, musí být 

připojeny k základové desce nebo k jiné již svítící kostce. 
Správné osvícení kostek může být zaručeno pouze při 

použití originálních dílů LIGHT STAX. Základová deska 

dokáže napájet > 100 LIGHT STAX kostek. 
 

FUNKCE A OBSLUHA ZÁKLADOVÉ DESKY 

Jednotlivé funkce se aktivují stisknutím tlačítka LIGHT 
STAX na přední straně základové desky: 

                 
První stisknutí: 

Tlačítko LIGHT STAX svítí zeleně. 

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále. Není 
automatické vypnutí. 

Další stisknutí (2x): 

Tlačítko LIGHT STAX svítí modře. 

Kostky spojené se základovou deskou blikají. 

Automatické ukončení po 15 min. 

Další stisknutí (3x): 
Tlačítko LIGHT STAX svítí červeně. 

Kostky spojené se základovou deskou se stmívají a opět 

rozsvěcí. Automatické ukončení po 15 min. 
Další stisknutí (4x): 

Tlačítko LIGHT STAX svítí žlutě. 

Kostky spojené se základovou deskou svítí stále. 
Automatické ukončení po 15 min. 

 

VAROVÁNÍ / ÚDRŽBA 

CE 

Tato hračka odpovídá zákonné normě CE a je tudíž 

zajištěna shoda se stávajícími pravidly a předpisy k jakosti 
hračky. 

Věkové doporučení 

Kostky LIGHT STAX jsou vhodné pro děti od 2 let. 
POZOR: Při hraní by měly být děti do 3 let stále pod 

dozorem dospělé osoby! 

Varování: Hrozí nebezpečí uškrcení dlouhým kabelem. 
Nutný dohled dospělých! 

Výměna baterií 

Odeberte vybité baterie a ekologicky je zlikvidujte. Nikdy 

nevkládejte různé baterie (dobíjecí a nedobíjecí) nebo 

nové a staré! 

Čištění 

Špinavé kostky LIGHT STAX nedávejte do vody! K 

vyčištění použijte pouze čistý a navlhčený ubrousek. 

 

DALŠÍ PRODUKTY LIGHT STAX 

Kostky LIGHT STAX jsou k dodání v různých baleních, 
abychom mohli zaručit plné využití základové desky (nad 

100 kostek). Využijte dalších sad k rozšíření počtu kostek, 

které již používáte. Nápady s kostkami LIGHT STAX 
neznají hranic. 
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