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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - LUMINI DE CRĂCIUN

Felicitări pentru achiziționarea de lumini de Crăciun de la compania noastră. Pentru a vă 
asigura că luminile vă aduc bucurie și vă îndeplinesc așteptările pentru o perioadă lungă de 
timp, vă rugăm să citiți următoarele înainte de a le utiliza

următoarele instrucțiuni și păstrați-le cu grijă pentru a le consulta ulterior. Dacă 
împrumutați sau dăruiți cuiva o decorațiune de Crăciun, dați-i-o întotdeauna, inclusiv aceste 
instrucțiuni. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni de utilizare în siguranță:

     - lanț luminos este proiectat pentru decorarea în exterior și interior

     - nu instalați niciodată produsul atunci când este conectat la rețeaua electrică, precum și nu îl 
manipulați cu mâinile umede și în apă

     - asigurați-vă că nu este plasat în apropierea unei surse de căldură directă

     - din motive de siguranță, păstrați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.

     - nu scurtați sau prelungiți produsul

     - să protejeze toate cablurile și izolația împotriva unor posibile deteriorări

     - acest produs nu trebuie să fie conectat la sisteme cu incandescență,

     - LED-urile nu pot fi înlocuite, așa că manipulați întotdeauna produsul cu atenție și în mod 
corespunzător.

     - durata de viață a produsului depinde, de asemenea, de modul în care acesta este instalat, demontat și 
depozitat

     - în caz de deteriorare, produsul trebuie îndepărtat și eliminat imediat în conformitate cu 
reglementările în vigoare.

     - Vă rugăm să consultați descrierea produsului sau ambalajul produsului pentru a determina dacă 
produsul este destinat utilizării în interior sau în exterior - Protecția IP 20 este destinată exclusiv utilizării 
în interior, iar IP 40 sau mai mare (de exemplu, IP 44) pentru utilizarea în exterior.
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Înainte de punerea în funcțiune:

     - Citiți cu atenție informațiile generale înainte de punerea în funcțiune

     - Verificați dacă produsul nu este deteriorat, dacă toate conexiunile sunt conectate corect și dacă 
tensiunea de rețea corespunde tensiunii nominale indicate pe fișă.

     - în cazul în care produsul este defect, nu-l utilizați niciodată și contactați imediat dealerul 
dumneavoastră
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     - Întotdeauna scoateți lanțul din ambalaj și derulați-l complet înainte de a-l conecta la rețeaua electrică, 
lanțul

 nu aprindeți niciodată lanțul până când nu este complet derulat, deoarece lanțul poate fi deteriorat și nu 
este acoperit de garanție.

     - în cazul utilizării în aer liber, fișa trebuie să fie conectată la o priză clasificată IP- X4 pentru utilizare în 
exterior.

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

     - Utilizați întotdeauna numai transformatorul furnizat cu luminile. Nu folosiți niciodată un alt

Asamblare

     - Utilizați o bandă adecvată rezistentă la UV pentru asamblare

     - Fixați bine produsul și nu utilizați în niciun caz instrumente metalice ascuțite sau materiale de fixare 
ascuțite în timpul asamblării pentru a evita deteriorarea produsului sau scurtcircuitele ulterioare.

     - asigurați-vă că nimic nu îngreunează cablurile de conectare și cablurile interne; nimic altceva nu 
trebuie să fie agățat pe cabluri

     - 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; ele trebuie să fie întotdeauna fixate suplimentar.

Eliminarea produselor:

Nu uitați, atunci când aruncați lanțurile de Crăciun, că acestea sunt 
deșeuri electrice și nu trebuie niciodată aruncate în deșeurile obișnuite.

Deșeurile electronice sunt separate de deșeurile municipale și de 
deșeurile mixte și au reguli diferite pentru colectarea, eliminarea și 
gestionarea lor.

Vă rugăm să aruncați luminile de Crăciun folosite într-un container 
destinat deșeurilor electrice sau să le duceți la un punct de colectare.

Vă rugăm să contactați municipalitatea dumneavoastră pentru 
informații despre această locație.
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Comutator de funcții - dacă iluminarea dvs. include această funcție:

 utilizați butonul negru pentru a comuta între 
funcții

1. alb cald - aprins
2. colorată (alb rece - în funcție de model) - aprinsă
3. alb cald - intermitent
4. colorat (alb rece - în funcție de model) - - - intermitent
5. schimbarea culorii de la alb cald la alb colorat/alb 

rece (în funcție de model)
6. trecerea de la alb cald la alb colorat/alb rece (în 

funcție de model) - intermitent
7. trecerea de la alb cald la alb colorat/alb rece (în 

funcție de model) - tranziție lentă
8.  lumină albă caldă cu atenuare lentă
9.  oprit

Alimentat cu baterii - în cazul în care iluminarea include această funcție:

 dimensiunea cutiei poate varia în funcție de 
numărul de baterii utilizate

         ◦ Utilizați întotdeauna numai bateriile 
specificate în descrierea produsului.

         ◦ Nu utilizați produse neaprobate, vechi sau
 baterii nesigure - acestea ar putea deteriora 

produsul
         ◦ Deschideți capacul și introduceți bateriile 

așa cum se arată în interior
         ◦ Apoi închideți capacul și apăsați butonul de

pe partea superioară a cutiei în poziția ON 
(pornit)
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Controlul temporizatorului - în cazul în care iluminatul dvs. include această funcție:

 apăsați pur și simplu butonul START/ON atunci 
când doriți să porniți iluminatul

         ◦ După aceea, iluminatul va fi aprins timp de 
încă 6 ore de unul singur, după care se va opri 
automat pentru încă 18 ore.

         ◦ Acest interval este acum stocat până la re
 apăsați butonul START pentru a anula intervalul


