
AMBIANCE™
СВЕТЛИННА ВЕРИГА 

ВНИМАНИЕ! Препоръчва се повишено внимание при инсталиране на светлинната верига, тъй като 
може да има нажежаеми жички. Крушките се чупят при невнимателно боравене. 

1. Има няколко различни начина за инсталиране на светлинната верига. Инсталацията е проста - 
можете да ги закачите, нанижете с удобни куки, като ги разположите отстрани на крушките или 
увиете около различни предмети.

2. Когато сте доволни от окончателното поставяне на светлинната верига, включете щепсела в кон-
такта.

3. Изключете щепсела от контакта след употреба. Препоръчва се повишено внимание при инста-
лиране на светлинната верига, тъй като може да има нажежаеми жички. Крушките се чупят при 
невнимателно боравене. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: 



ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

• Не потапяйте продукта във вода или други течности.
• Не почиствайте продукта с агресивни почистващи препарати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 

• Прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.Неспазването на ин-
струкциите може да доведе до нараняване или повреда на светлинната верига. 

• Продуктът се използва за украса на външни/вътрешни пространства и не е играчка. Децата не 
трябва да използват продукта за игра.

• Деца, лица с намалени физически, умствени и сетивни способности, и неопитни лица трябва да 
използват продукта под наставничеството или в присъствието на възрастен.

• Не излагайте светлинната верига на открит пламък, горещи повърхности и други запалими матери-
али.

• Не потапяйте продукта във вода или други течности.
• Не докосвайте продукта и контакта с мокри или влажни ръце.
• Не издърпвайте захранващия кабел рязко от контакта, а дръжте щепсела.
• Не огъвайте и не монтирайте захранващия кабел върху остри повърхности.
• Не използвайте аксесоари, които не са включени в продукта.
• Не използвайте продукта, ако забележите, че има видими повреди. 
• ВНИМАНИЕ! Неправилна електрическа инсталация, пренапрежение или неправилна употреба 

на продукта може да причини токов удар.
• Светлинните вериги могат да бъдат свързани помежду си, но трябва да се внимава това да не над-

вишава допустимата мощност/напрежение (V/W).
• Светлинната верига е направена в съответствие със стандарта IP44, като се препоръчва да не из-

ползвате продукта при силен вятър, дъжд, бури или други екстремни метеорологични условия.
• Инсталирайте кабела на светлинната верига на сигурно място, за да сте сигурни, че никой не го 

пресича или спъва.

Правилно изхвърляне на отпадъци 
Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът 
не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвър-
ляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здраве, 
които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали 
помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рецикли-
рането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за битови отпадъци или 
магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изисква-
нията на приложимите директиви на ЕС. 


