
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - D28388

Vă mulțumim că ați cumpărat lumini de Crăciun de la firma noastră. Vă rugăm să citiți cu

atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza și instala luminile de Crăciun. Vă
rugăm să păstrați cu grijă manualul pentru referințe viitoare. Dacă dați sau împrumutați

produsul cuiva, dați-i întotdeauna produsul, inclusiv acest manual. Produsul nu este

destinat utilizării comerciale.

AVERTISMENTE GENERALE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

● scoateți cu grijă instalația de iluminat din ambalaj, nu utilizați unelte ascuțite care ar putea
deteriora cablajul de iluminat

● verificați dacă instalația de iluminat nu este deteriorată nicăieri, în caz contrar contactați
imediat furnizorul, dacă conectați un produs defect la o priză electrică, nu numai că acesta ar
putea fi deteriorat, dar nu este acoperit de garanție

● furnizorul nu este responsabil pentru orice daune colaterale cauzate de manipularea
necorespunzătoare

● nu conectați aparatul de iluminat la o priză electrică decât după ce l-ați scos complet din
ambalaj.

● pentru utilizarea în exterior, iluminatul trebuie să fie întotdeauna marcat cu protecție IP44 -
adică protecție împotriva stropilor de apă.

● cu excepția cazului în care este menționat în mod explicit în descrierea produsului, lanțurile și
cablurile nu pot fi conectate între ele.

● cablul exterior nu poate fi înlocuit, în cazul în care cablul de conectare, ștecherul de
alimentare sau lumina sunt deteriorate, lanțul nu poate fi utilizat.

● nu utilizați obiecte ascuțite sau ascuțite pentru montare

● luminile LED nu pot fi schimbate!

● asigurați-vă că nimic nu îngreunează cablurile de conectare și cablurile interne - nu atârnați
niciodată nimic altceva pe lanțuri!

● un lanț luminos nu este o jucărie pentru copii, deci nu le instalați în camerele copiilor

● copiii nu trebuie să fie lăsați nesupravegheați în apropierea luminilor



● atunci când lanțul luminos nu este utilizat, scoateți întotdeauna transformatorul din priză.

● Folosiți întotdeauna numai transformatorul furnizat cu luminile - nu utilizați niciodată un alt
transformator.

● în cazul în care există mai mult de 50 de lumini pe lanțul de lumini, asigurați-vă întotdeauna
că acestea nu atârnă liber pe cablu, ci trebuie să fie fixate suplimentar.

● nu aruncați niciodată lanțurile luminoase cu deșeurile menajere! există puncte de colectare
unde aceste produse pot fi depuse pentru a fi eliminate. Pentru mai multe informații,
contactați autoritățile competente din locul de reședință.

CUM SE LUCREAZĂ CU ILUMINATUL:

1. Asigurați-vă că nicio parte a lanțului luminos nu este deteriorată!

2. Nu conectați dacă lanțul luminos este încă înfășurat!

3. Lanțul luminos nu trebuie să fie conectat electric la alte lanțuri luminoase!

4. Becurile acestui lanț luminos nu pot fi înlocuite!

5. Cablul flexibil exterior al lanțului luminos nu poate fi înlocuit. În cazul în care conexiunea sau alte
părți ale lanțului luminos sunt deteriorate, lanțul luminos nu trebuie să mai fie utilizat.

6. Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru montare.

7. Asigurați-vă că cablul de conectare și cablajul intern nu sunt solicitate mecanic.  Nu atârnați și nu
atașați niciun obiect de lanțul luminos.

8. Lanțul luminos nu este pentru joacă. Nu amplasați lanțul luminos în camera unui copil. Nu lăsați
copiii nesupravegheați în apropierea lanțului luminos.

9. În cazul lanțurilor luminoase cu mai mult de 50 de lumini, aveți grijă ca cablul de conectare să nu
fie îngreunat de greutatea întregului lanț luminos. Nu aveți niciodată mai mult de 50 de lumini
care atârnă liber pe cablul de alimentare.

10. Nu aruncați lanțul luminos la gunoiul menajer. Dispozitivul conține substanțe reutilizabile. Consiliul
local vă va furniza cu plăcere locațiile centrelor de colectare a aparatelor electrice.

Funcția temporizator - programare

Introduceți bateriile în mod corespunzător - în funcție de poli și închideți inelul de etanșare și
strângeți bine șuruburile.

Setări ale temporizatorului:

Apăsați butonul Start până când este setată ora la care doriți ca lumina să se aprindă.

Ați activat astfel următoarea funcție: în fiecare zi, la ora stabilită, iluminatul va fi pornit pentru o
durată de funcționare de 6 ore. Apoi se va opri pentru următoarele 18 ore.

Pentru a șterge programarea, apăsați din nou butonul Start. Acest lucru va dezactiva temporizatorul
și iluminatul se va opri. Apoi puteți selecta o nouă oră pentru a programa temporizatorul în același
mod ca mai sus.




