
GIRLANDA OGRODOWA 100x LED 230V
ZD69D

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Girlanda  świetlna,  ogrodowa  o  długości  10  metrów.  Wyposażona  w  aż  100  okrągłych
żarówek z energooszczędnymi diodami LED, świecących światłem o barwie ciepłej bieli.
Wspaniały  element  dekoracyjny  do  użytku  zewnętrznego  (np.  w  ogrodzie).  Łańcuch
lampek  jest  zasilany  bezpośrednio  z  sieci  elektrycznej  230V.  Klasa  szczelności  IP44
zapewnia  bezpieczne  użytkowanie  w  każdych  warunkach  atmosferycznych.  Girlanda
świetnie sprawdzi się podczas wszelkich plenerowych imprez okolicznościowych.

Cechy produktu:

• Ogrodowa girlanda świetlna o długości 10 metrów. 
• Wyposażona w aż 100 okrągłych żarówek LED o barwie ciepłej, białej. 
• Wspaniały element dekoracyjny do użytku zewnętrznego. 
• Wykorzystuje oświetlenie LED - energooszczędne, z bardzo długim czasem 

żywotności. 
• Zasilana bezpośrednio z sieci elektrycznej 230V. 
• Klasa szczelności IP44 umożliwia użytkowanie w okresach gorszej pogody i 

deszczu. 
• Istnieje możliwość łączenia girland ze sobą i tworzenia łańcuchów o ogromnej 

długości. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 230V (z sieci elektrycznej) 
• Ilość żarówek (LED): 100 
• Barwa światła: ciepła biel 
• Klasa szczelności: IP44 
• Długość łańcucha: 10 m 
• Długość przewodu (od wtyczki do pierwszej żarówki): 50 cm 
• Odległość między żarówkami: 10 cm 
• Średnica pojedynczej żarówki: 2 cm 
• Kolor: biały 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka, wraz z elementami montażowymi.
- Ostrożnie rozwiń całą girlandę i rozwieś kabel w dogodnym dla siebie miejscu.
UWAGA: Nie naprężaj zbytnio kabla pomiędzy lampkami aby uniknąć jego rozerwania.
-  Po rozmieszczeniu i  zawieszeniu całej  girlandy podłącz wtyczkę do sieci  elektrycznej
230V.

UWAGA: Istnieje możliwość łączenia girland ze sobą i  tworzenia dłuższych łańcuchów
(wystarczy kolejno spinać ze sobą kontakty).

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


