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GB | LED Grave candle
Sensor function – model ZY2372:
The photosensor detects light intensity.
The candle lights up at night and switches off during the day.

Three-position switch functions – model 
ZY2371T:
OFF – constantly off
TIMER – the product lights up in repeated cycles daily 

for 6 hours, then turns off for 18 hours
ON – constantly on

Technical specifications:
Powered by batteries – 2× C (LR14) 1.5 V DC (batteries not 

included)
Enclosure rating – IP44

WARNING! 
The light sources are not replaceable.

• Do not interfere with the wiring.
• Only an adult person may change the batteries! 

• Make sure to insert the batteries with the correct polarity!
• Never simultaneously use batteries of different brands 

and/or batteries charged to a different degree!
• Replace the battery compartment cover after changing 

the batteries!
• The product is not a toy; do not give it to children!

EMOS spol. s r.o. declares that the LED Grave candle is in 
compliance with the essential requirements and other rele-
vant provisions of Directive. The device can be freely operated 
in the EU. The Declaration of Conformity can be found at  
http://www.emos.eu/download.

Do not dispose with domestic waste. Use special co-
llection points for sorted waste. Contact local authori-
ties for information about collection points. If the 

electronic devices would be disposed on landfi ll, dangerous 
substanoes may reach groundwater and subsequently food 
chain, where it could affect human health.

CZ | LED hřbitovní svíčka
Funkce senzoru – model ZY2372:
Fotosenzor detekuje intenzitu světla. 
Svíčka v noci svítí a přes den je vypnutá.

Funkce třípolohového spínače – model 
ZY2371T:
OFF – vypnutí
TIMER – výrobek po zapnutí svítí v opakovaných cyklech 

denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne
ON – stav stálého zapnutí

Technická specifikace:
Napájení pomoci baterií – 2× C (LR14) 1,5 V DC (baterie 

nejsou součástí balení)
Stupeň krytí – IP44

UPOZORNĚNÍ!
Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

• Nezasahujte do zapojení.
• Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba!

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
• Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek, 

anebo baterie s různým stupněm nabití!
• Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie!
• Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED hřbitovní svíčka je 
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat 
v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách  
http://www.emos.eu/download.

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komu-
nální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro 
aktuální informace o sběrných místech kontaktujte 

místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na 
skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do 
podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat 
vaše zdraví.

SK | LED hrobová sviečka
Funkcia senzora - model ZY2372:
Fotosenzor detekuje intenzitu svetla.
Sviečka v noci svieti a cez deň je vypnutá.

Funkcia trojpolohového spínača – model 
ZY2371T:
OFF – vypnutie
TIMER – výrobok po zapnutí svieti v opakovaných cykloch 

denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne
ON – stav stáleho zapnutia

Technická špecifikácia:
Napájanie pomôcť batérií – 2× C (LR14) 1,5 V DC (batérie 

nie sú súčasťou balenia)
Stupeň krytia – IP44

UPOZORNENIE!
Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

• Nezasahujte do zapojenia.
• Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba!
• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!
• Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek, 

alebo batérie s rôznym stupňom nabitia!
• Po výmene batérií pripevnite kryt schránky na batérie!
• Výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED hrobová sviečka je v 
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevád-
zkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových 
stránkach http://www.emos.eu/download.




