
LAMPKI 10x LED KLAMERKI 140CM
model: ZD73

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wspaniały element dekoracyjny - girlanda z aż 10 punktami świetlnymi! 
Girlanda o długości aż 120 cm generuje światło białe o ciepłej, kojącej 
barwie. Posiada możliwość regulowania jasności światła oraz sposobu 
świecenia! Jest niezależna od źródeł stałej energii elektrycznej, a do jej 
zasilenia wystarczą 2 standardowe baterie AA 1,5V! To doskonały pomysł 
na ozdobę pomieszczeń bądź rozjaśnienie ciemnych zakamarków!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Doskonały element dekoracyjny z aż 10 diodami LED. 
• Generuje światło białe o ciepłej, kojącej barwie. 
• Regulacja jasności światło oraz trybów świecenia! 
• Nie wymaga energii elektrycznej z sieci! Wystarczą 2 baterie AA 

1,5V! 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (PVC) 
• Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V 
• Ilość diod / klamerek: 10 
• Wielkość klamerki: 5,5 cm 
• Barwa światła: ciepła biel 
• Regulacja jasności światła 
• Regulacja trybu świecenia (stały, migotanie) 
• Długość: 1,2 m

2. Instrukcja obsługi:

→ Przed pierwszym użyciem zdejmij klapkę baterii i umieść w gnieździe 2 
baterie AA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -
→ Po umieszczeniu baterii, zasuń klapkę i przestaw przełącznik z pozycji 
OFF w pozycję ON. Spowoduje to świecenie diod w klamerkach w trybie 
ciągłym.
→ Aby zmienić tryb świecenia z ciągłego w migotanie, przestaw pozycję 
przełącznika z ON na pozycję FLASH.
→ Aby wyłączyć urządzenie, przestaw pozycję przełącznika na OFF
→ UWAGA: Jeżeli planujesz nie korzystać z lampek przez dłuższy czas, 
usuń baterie z gniazda!

3. Podstawowe środki ostrożności!

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Nie rzucaj urządzeniem! 
Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa 
do rękojmi oraz gwarancji!

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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