
AMBIANCE™
GHIRLANDA LUMINOASĂ

ATENȚIE! Vă recomandăm să fiți precauți cand montați ghirlanda deoarece firele din becuri se pot rupe 
daca se folosește forța. 

1. Ghirlanda luminoasă se poate amplasa în mai multe moduri. Montarea este simplă- se poate agăța, înșira 
cu ajutorul cârligelor care se regăsesc pe marginea becurilor sau le puteți înfășura în jurul diverselor 
obiecte.  

2. După ce ați amplasat ghirlanda, o puteți alimenta la curent. 
3. După folosire, scoateți din priză.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:



CURĂȚENIE ȘI PĂSTRARE:

• Nu introdusceți produsul în apă sau alte lichide.
• Nu curățați ghirlanda luminoasă cu produse de curățare agresive și puternice.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ:

• Citiți instrucțiunile înainte de utilizare și salvați-le pentru referințe ulterioare. Nerespectarea instrucțiuni-
lor poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea GHIRLANDEI.

• Produsul este folosit pentru decorarea spațiilor exterioare / interioare și nu este o jucărie. Copiii nu 
trebuie să se joace cu produsul.

• Copiii, persoanele cu abilități fizice, mentale și senzoriale reduse și persoanele fără experiență ar trebui 
să utilizeze produsul sub îndrumare sau în prezența unei persoane cu experiență adulte.

• Nu expuneți ghirlanda la flăcări deschise, suprafețe fierbinți și alte materiale inflamabile.
• Nu introduceți produsul în apă sau alte lichide.
• Nu atingeți produsul și priza cu mâinile umede sau ude.
• Nu scoateți cablul de alimentare direct din priză, ci țineți ștecherul.
• Nu îndoiți și nu instalați cablul de alimentare pe suprafețe ascuțite.
• Nu utilizați accesorii care nu sunt incluse la produs.
• Nu utilizați produsul dacă observați că are daune vizibile.
• AVERTIZARE! Cablurile electrice defecte, supratensiunea sau utilizarea necorespunzătoare a produ-

sului pot duce la electrocutare.
• Ghirlandele pot fi conectate între ele, dar trebuie avut grijă să nu depășească puterea / tensiunea admisi-

bilă (V / W).
• Ghirlanda este realizată în conformitate cu standardul IP44, dar este recomandat să nu utilizați produsul 

pe vânturi puternice, ploi torențiale, furtuni sau alte condiții meteorologice extreme.
• Așezați cablul ghirlandei într-un loc sigur pentru a vă asigura că nimeni nu se împiedică de el.

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor
Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu 
trebuie tratat ca deșeu menajer în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corespunzător, veți ajuta la 
prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de 
manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii 
și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați 
biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. 
Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.


