
AMBIANCE™
ΑΛΥΣΊΔΑ ΦΩΤΏΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Συνιστάται προσοχή κατά την εγκατάσταση της αλυσίδας φωτών, καθώς τα 
νήματα στους λαμπτήρες ενδέχεται να σπάσουν εάν χειριστούν απρόσεκτα.

1. Η αλυσίδα φωτών μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους. Η εγκατάσταση είναι απλή - 
μπορείτε να τα κρεμάσετε, να τα δέσετε με τη βοήθεια εύχρηστων αγκιστριών που βρίσκονται στις 
πλευρές των βολβών ή να τα τυλίξετε γύρω από διάφορα αντικείμενα.

2. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την τελική τοποθέτηση της αλυσίδας φωτών, συνδέστε το φις στην 
πρίζα.

3. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην καθαρίζετε το προϊόν με επιθετικά καθαριστικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

• Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε τις για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση 
των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά στην αλυσίδα φωτων.

• Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση εξωτερικών / εσωτερικών χώρων και δεν είναι παιχνί-
δι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

• Τα παιδιά, τα άτομα με μειωμένες σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες και τα 
άτομα που δεν έχουν εμπειρία πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την καθοδήγηση ή παρουσία 
έμπειρου ενήλικα.

• Μην εκθέτετε την αλυσίδα σε ανοιχτές φλόγες, θερμές επιφάνειες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
• Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αγγίζετε το προϊόν και την πρίζα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας από την πρίζα, αλλά κρατήστε το βύσμα.
• Μην λυγίζετε και μην εγκαθιστάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε αιχμηρές επιφάνειες.
• Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στο προϊόν.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ότι έχει εμφανή ζημιά.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ελαττωματική ηλεκτρική καλωδίωση, η υπέρταση ή η ακατάλληλη χρήση 

του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
• Οι ελαφριές αλυσίδες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, αλλά πρέπει να προσέξετε να μην υπερ-

βείτε την επιτρεπόμενη ισχύ / τάση (V / W).
• Η ελαφριά αλυσίδα κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο IP44, αλλά συνιστάται να μην χρησιμο-

ποιείτε το προϊόν σε δυνατούς ανέμους, βροχή, καταιγίδες ή άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.
• Εγκαταστήστε το καλώδιο αλυσίδας σε ασφαλές μέρος για να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν το περνάει.

Για τη σωστή απόρριψη αποβλήτων 
Το σύμβολο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων» στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόρριμμα στην ΕΕ. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη 
αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αυτού 
του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Για 
πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπι-
κές αρμόδιες υπηρεσίες, το Κέντρο απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα, από το οποίο 
αγοράσατε το προϊόν. Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ. 


