
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – KARÁCSONYI FÉNYEK

Gratulálunk, hogy karácsonyi fényeket vásárolt cégünktől. Annak érdekében, hogy a világítás

hosszú ideig örömet okozzon, és megfeleljen elvárásainak, használat előtt olvassa el az alábbi

utasításokat, amelyeket ezután gondosan őrizzen meg későbbi használatra. Ha kölcsönad

vagy adományoz karácsonyi díszeket valakinek, mindig add tovább, beleértve az alábbi

utasításokat is. A termék nem kereskedelmi használatra készült.

Útmutató a biztonságos használathoz:

● A fényláncot külső és belső dekorációra tervezték
● soha ne helyezze üzembe a terméket, amíg az a hálózatra van csatlakoztatva, valamint ne

érintse meg nedves kézzel vagy vízben
● ügyeljen arra, hogy ne helyezze közvetlen hő közelébe
● biztonsági okokból tartsa a terméket gyermekektől távol
● ne rövidítse vagy hosszabbítsa meg a terméket
● védje meg az összes kábelt és szigetelést az esetleges sérülésektől
● ezt a terméket nem szabad izzó rendszerekhez csatlakoztatni,
● A LED-ek nem cserélhetők, ezért mindig óvatosan és megfelelően dolgozzon a termékkel
● A termék élettartama az össze- és szétszerelés, valamint a tárolás módjától is függ
● sérülés esetén a terméket haladéktalanul el kell távolítani és a hatályos előírásoknak

megfelelően ártalmatlanítani kell
● hogy a termék kültéri vagy beltéri használatra készült, azt a termékleírásban vagy a termék

csomagolásán megtudhatja - az IP 20-as védelem csak beltéri, az IP 44-es pedig kültéri
használatra készült

Használat előtt:

● Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el az általános információkat
● ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, és minden csatlakozás megfelelően van-e

csatlakoztatva, és hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a dugón feltüntetett névleges
feszültséggel

● ha a termék hibás, soha ne használja, és azonnal forduljon a forgalmazóhoz
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● mindig vegye ki a láncot a csomagolásból és bontsa ki, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja, soha
ne gyújtsa ki a láncot, amíg teljesen le nem tekerte, mert ez megsérülhet, amire nem
vonatkozik a garancia.

● kültéri használat esetén a dugót egy IP-X4 jelzésű, kültéri használatra szánt aljzatba kell
csatlakoztatni

● mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból, ha a fénylánc nem működik
● mindig csak a mellékelt eredeti transzformátort használja a lámpákhoz. Soha ne használjon

másikat

Összeszerelés:

● szereléskor használjon megfelelő UV-álló kábel kötegelőket
● erősen rögzítse a terméket, és semmilyen körülmények között ne használjon éles fém

szerszámokat vagy éles rögzítőanyagot az összeszerelés során, hogy elkerülje a termék
károsodását vagy az ebből következő rövidzárlatokat

● ügyeljen arra, hogy a csatlakozó és a belső kábelek ne terheljenek semmit; semmi mást nem
szabad a kábelekre akasztani

● ha 50-nél több lámpa van a fényláncon, mindig ügyeljen arra, hogy ne lógjanak lazán a
kábelen; azokat mindig utólag kell felszerelni

Termék likvidáció:

A karácsonyi láncok ártalmatlanításánál ne feledje, hogy ez olyan
elektromos hulladék, amely soha nem tartozik a normál hulladékok közé.

Az elektromos hulladékot elkülönítik a kommunális és vegyes hulladéktól,
és ennek begyűjtésére, ártalmatlanítására és ártalmatlanítására egyéb
szabályok vonatkoznak.

Kérjük, hogy az elhasznált karácsonyi lámpákat elektromos hulladéknak
szánt konténerbe dobják, vagy vigyék el a településen található
elektromos berendezések átvételi helyére. Az önkormányzat tájékoztatja
Önt erről a helyről.
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Funkcióvezérlés - ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót::

1. a fekete gombbal válthat az egyes funkciók között

2. meleg fehér - világít.

3. szín (hideg fehér - modelltől függően) - világít.

4. meleg fehér - villogó

5. szín (hideg fehér - modelltől függően) - - villogó

6. színváltás meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően)

7. átmenet meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően) - villog

8. átmenet meleg fehérről színesre / hideg fehérre (modelltől függően) - lassú átmenet

9. a meleg fehér fény lassú tompítása

Elemre működik – ha világítása rendelkezik ezzel a funkcióval::

● a doboz mérete a felhasznált elemek számától
függően változhat

● mindig csak a termékleírásban felsorolt
  elemeket használja

● ne használjon nem jóváhagyott, régi vagy nem
megbízható akkumulátorokat - ezek
károsíthatják a terméket

● nyissa ki a fedelet, és helyezze be az elemeket az
ábrán látható módon

● majd zárja be a fedelet s a doboz felső szélén
nyomja meg / kapcsolja a gombot ON állásba

●

4 | Stránka



Időzítő vezérlés – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót::

● egyszerűen nyomja meg a START / ON gombot,
amikor fel szeretné kapcsolni a világítást

● ezután a lámpák még 6 órán keresztül világítanak,
majd automatikusan kikapcsolnak további 18 órára

● ez az intervallum most mentésre kerül mindaddig,
amíg meg nem nyomja ismét a START gombot az
intervallum törléséhez
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