
AMBIANCE™
LÁMPAFÜZÉR

FIGYELEM! Óvatosan kell eljárni a lámpafüzér telepítésekor, mivel gondatlan kezelés esetén az izzókban 
lévő szálak elszakadhatnak.

1. A lámpafüzér felszerelésének többféle módja van. A telepítés egyszerű - felakaszthatja, felfűzheti az izzók 
oldalán elhelyezett praktikus horgok segítségével, vagy különféle tárgyak köré csavarhatja őket.

2. Ha elégedett a lámpafüzér végső elhelyezésével, dugja be a dugót a konnektorba.
3. Használat után húzza ki a csatlakozót az áramforrásból.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:



TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

• Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
• Ne tisztítsa a terméket agresszív tisztítószerekkel.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

• Használat előtt olvassa el az utasításokat, és mentse el őket későbbi felhasználásra.
• Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy lámpafüzér sérülését okozhatja.
• A terméket kültéri / beltéri terek díszítésére használják, és nem játék. A gyermekek nem játszhatnak a 

termékkel.
• Gyermekeknek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi képességekkel rendelkező személyeknek és 

tapasztalatlan személyeknek a terméket mentorálás alatt vagy felnőtt tapasztalt személy jelenlétében kell 
használniuk.

• Ne tegye ki a lámpafüzért nyílt lángnak, forró felületeknek és más gyúlékony anyagoknak.
• Ne helyezze a terméket vízbe vagy más folyadékba.
• Nedves kézzel ne érintse meg a terméket és az aljzatot.
• Ne húzza ki a tápkábelt közvetlenül az aljzatból, hanem fogja meg a csatlakozót.
• Ne hajlítsa és ne szerelje a tápkábelt éles felületre.
• Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a termék nem tartalmaz.
• Ne használja a terméket, ha azt észleli, hogy látható sérülései vannak.
• FIGYELEM! Hibás elektromos vezeték, túlfeszültség vagy a termék nem megfelelő használata 

áramütést okozhat.
• A lámpafüzérek összekapcsolhatók egymással, de ügyelni kell arra, hogy ne lépje túl a megengedett tel-

jesítményt / feszültséget (V / W).
• A lámpafüzér az IP44 szabványnak megfelelően készül, de ajánlott, hogy ne használja a terméket erős 

szélben, esőben, viharban vagy más szélsőséges időjárási körülmények között.
• Helyezze a lámpafüzér kábelét biztonságos helyre, hogy senki ne akadjon át rajta.

Megfelelő hulladékkezelés
A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről, megakadályozza 
a környezetre és az emberi egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védel-
mét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes szolgálathoz, 
a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatkozata, hogy a 
termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.


