
GIRLANDA 20x LED ŻARÓWKI 520CM
ZD93

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Girlanda świetlna o długości aż 5 metrów. Wyposażona w aż 20 okrągłych, ozdobnych
żarówek z energooszczędnymi diodami LED, emitującymi światło o barwie ciepłej białej.
Wspaniały  element  dekoracyjny  do  użytku  wewnętrznego  lub  zewnętrznego  (np.  w
ogrodzie). Łańcuch lampek jest  zasilany za pomocą 3 baterii  typu AA 1,5V, całkowicie
niezależnie  od  sieci  elektrycznej.  Klasa  szczelności  IP20  zapewnia  bezpieczne
użytkowanie  w  każdych  warunkach  atmosferycznych.  Girlanda  świetnie  sprawdzi  się
podczas wszelkich plenerowych imprez okolicznościowych.

Cechy produktu:

• Ogrodowa girlanda świetlna o długości aż 5 metrów.
• Wyposażona w 20 okrągłych, ozdobnych żarówek LED świecących ciepłą bielą. 
• Wspaniały element dekoracyjny do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego.
• Wykorzystuje  energooszczędne  oświetlenie  LED  z  bardzo  długim  czasem

żywotności.
• Zasilana za pomocą 3 baterii AA 1,5V - całkowicie niezależna od sieci elektrycznej.
• Klasa  szczelności  IP20  umożliwia  użytkowanie  w  okresach  gorszej  pogody

i deszczu.
• Dodatkowy fizyczny przełącznik ON/OFF na gnieździe baterii.

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (brak w zestawie!) 
• Moc: 0,6W 
• Ilość żarówek (LED): 20 
• Barwa światła: ciepła biel (2800K)
• Klasa szczelności: IP20 
• Długość łańcucha: 520 cm 
• Wymiary pojedynczej żarówki: 8 cm x 5 cm 
• Kolor: przezroczysty

Instrukcja obsługi

→ Przed pierwszym użyciem zdejmij klapkę baterii i umieść w gnieździe 3 baterie AA 1,5V
pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -
→ Po umieszczeniu baterii, zasuń klapkę i przestaw przełącznik z pozycji OFF w pozycję
ON. Spowoduje to włączenie diod LED w żarówkach.
→ Aby wyłączyć urządzenie, przestaw pozycję przełącznika na OFF.
→ UWAGA: Jeżeli planujesz nie korzystać z lampek przez dłuższy czas, usuń baterie z
gniazda!

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!


