
LAMPKI CHOINKOWE 300LED MULTIKOLOR
Model: AG266

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Energooszczędne lampki choinkowe z programatorem 300 led multikolorowe.

Cechy produktu:. 

• Lampki można stosować  wewnątrz budynków. Doskonale nadają się do dekoracji 
choinek, oświetlenia okien, balkonów, sklepów, a dzięki programatorowi dodanemu do 
lampek sam wybierzesz tryb w jakim mają świecić (ciągłe światło, mruganie, stopniowe 
wygaszanie itp). 

• Bardzo duża trwałość - Diody LED charakteryzują się możliwością pracy nawet do 
50000godzin, a przepalona dioda nie wygasza całego kompletu. 

• Długość lampek: 15,5m 
• Ilość diód: 300sztuk 
• 8 programów świecenia

1. PULSOWANIE 
2. FALA 
3. POWOLNE PRZYGASANIE 
4. BŁYSK 
5. FUNKCJA STAŁEGO ŚWIECENIA 
6. ŚWIATŁO PŁYNĄCE 
7. WSZYSTKO NARAZ GAŚNIE, PÓŻNIEJ NARAZ SIĘ POJAWIA 
8. LOSOWE POJAWIENIE SIĘ POJEDYŃCZYCH DIÓD 

• Kolor lampek: wielokolorowe 
• Kolor przewodu: przezroczysty 
• Zasilanie: 230V 
• Pobór prądu: Maks. 5W 

2. Obsługa
• Zamocować lampki choinkowe w wybranym miejscu.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego
• Na programatorze wybrać tryb świecenia lampek (każde naciśnięcie przycisku zmienia 

tryb świecenia)

3. Uwagi i środki ostrożności
• LAMPKI PRZEZNACZONEWYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH. 
• Chronić go przed zamoczeniem i wilgocią.
• Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej o napięciu 230V.
• Lampki choinkowe powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Nie wolno dopuścić 

do tego, aby dzieci używały lub bawiły się lampkami.. Przechowywać urządzenie w 
miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Nie zwijać  ciasno przewodu lampek (ryzyko przerwania przewodu).
• Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lampek, programatora lub 

wtyczki zasilającej.
• Żarówki LED zamontowane w lampkach choinkowych są niewymienne.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i 
przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż 
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru 
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl
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