
AMBIANCE™
ŁAŃCUCH ŚWIATEŁ

OSTRZEŻENIE! Zaleca się ostrożność podczas instalowania łańcucha świateł, ponieważ włókna w żarów-
kach mogą sie przerwać przy nieostrożnym obchodzeniu się z nimi.

1. Istnieje kilka różnych sposobów instalacji łańcucha świateł. Montaż jest prosty - można je zawiesić, na-
ciągnąć za pomocą poręcznych haczyków umieszczonych po bokach żarówek lub owinąć wokół różnych 
przedmiotów.

2. Kiedy będziesz już zadowolony z ostatecznego efektu umieszczenia łańcucha świateł, podłącz wtyczkę 
do gniazdka.

3. Po użyciu odłącz wtyczkę od zasilania.

INSTRUKCJA UŻYCIA:



CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

• Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
• Nie czyść produktu agresywnymi środkami czyszczącymi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

• Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją w razie potrzeby. Niezastosowanie się do instrukcji 
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie łańcucha świateł.

• Produkt służy do dekoracji przestrzeni zewnętrznych / wewnętrznych i nie jest zabawką. Dzieci nie po-
winny bawić się tym produktem.

• Dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych oraz osoby nie-
doświadczone powinny używać produktu pod opieką mentora lub w obecności doświadczonej osoby 
dorosłej.

• Zabrania się wystawiać łańcuch świateł na działanie otwartego ognia, gorących powierzchni i innych 
łatwopalnych materiałów.

• Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.
• Nie dotykaj produktu ani gniazdka mokrymi lub wilgotnymi rękami.
• Nie wyciągaj przewodu zasilającego bezpośrednio z gniazdka, ale chwyć za wtyczkę.
• Nie zginaj ani nie instaluj przewodu zasilającego na ostrych powierzchniach.
• Nie używaj akcesoriów, które nie są dołączone do produktu.
• Nie używaj produktu, jeśli zauważysz, że ma widoczne uszkodzenia.
• OSTRZEŻENIE! Wadliwe okablowanie elektryczne, przepięcie lub niewłaściwe użytkowanie produktu 

może spowodować porażenie prądem.
• Łańcuchy świetlne można łączyć ze sobą, ale należy uważać, aby nie przekroczyć dopuszczalnej mocy / 

napięcia (V / W).
• Łańcuch  świateł wykonany jest zgodnie ze standardem IP44, ale zaleca się, aby nie używać produktu 

przy silnym wietrze, deszczu, burzy lub innych ekstremalnych warunkach atmosferycznych.
• Zamocuj kabel łańcucha świateł w bezpiecznym miejscu, aby nikt się o nią nie potknął.

Właściwa utylizacja odpadów
Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie 
może być traktowany jako odpad komunalny w UE. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz 
zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogłyby być 
spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby 
naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować 
się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym pro-
dukt został zakupiony. Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE. 


