
AMBIANCE™
LEMPUČIŲ GIRLIANDA

ĮSPĖJIMAS!  Montuojant lempučių girliandą patariama būti atsargiems, nes neatsargiai elgiantis lemputėse 
esantys siūlai gali nutrūkti. 

1. Yra keli skirtingi lempučių girliandos įrengimo būdai. Įrengimas paprastas – jas galite pakabinti, suverti 
patogiais kabliukais, esančiais lempučių šonuose, arba apvynioti aplink įvairius daiktus. 

2. Kai būsite patenkinti galutine lempučių girliandos padėtimi, įjunkite ją.
3. Pasinaudoję atjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:



VALYMAS IR LAIKYMAS

• Gaminio nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.
• Gaminio nevalykite agresyviomis valymo priemonėmis.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI:

• Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Jei nesilaikysite instrukcijų, galite susi-
žaloti arba sugadinti lempučių girliandą.

• Gaminys naudojamas lauko / vidaus erdvėms dekoruoti ir nėra žaislas. Neleiskite su gaminiu žaisti vai-
kams.

• Vaikai, asmenys su ribotais fiziniais, protiniais ir jutimo gebėjimais bei nepatyrę asmenys turėtų naudoti 
gaminį prižiūrimi arba dalyvaujant suaugusiam, patyrusiam asmeniui.

• Nelaikykite lempučių girliandos prie atviros liepsnos, karštų paviršių ir kitų degių medžiagų. 
• Gaminio nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.
• Nelieskite gaminio ir lizdo šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
• Maitinimo laido netraukite tiesiai iš lizdo, o laikykite už kištuko.
• Nelenkite ir netieskite maitinimo laido ant aštrių paviršių.
• Nenaudokite priedų, kurie nėra pridėti prie gaminio. 
• Nenaudokite gaminio, jei pastebėjote, kad jis turi matomų pažeidimų.
• ĮSPĖJIMAS! Dėl pažeistų elektros laidų, viršįtampio arba netinkamo gaminio naudojimo gali kilti elektros 

smūgis.
• Lempučių girliandas galima sujungti viena su kita, tačiau reikia pasirūpinti, kad nebūtų viršyta leistina galia 

/ įtampa (V/W).
• Lempučių girlianda pagaminta pagal IP44 standartą, tačiau rekomenduojama nenaudoti gaminio esant 

stipriam vėjui, lietui, audrai ar kitoms ekstremalioms oro sąlygoms.
• Lempučių girliandos kabelį įstatykite saugioje vietoje, kad niekas už jo neužkliūtų.

Tinkamas atliekų išmetimas 
Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis ant jūsų gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad ES šio gaminio 
negalima rūšiuoti kaip buitinių atliekų. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų tinkamai išmestas, padėsite išvengti 
galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias kitu atveju gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų 
tvarkymas. Medžiagų perdirbimas padeda apsaugoti gamtą ir gamtos išteklius. Norėdami gauti išsamesnės infor-
macijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietinę civilinę tarnybą, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba par-
duotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus. 
Paviršius, ant kurio turi būti dedamas žaislas


