
• Va recomandam verificarea functionalitatii becurilor inainte de a le pozitiona pe oglinda.
• Lampa nu trebuie conectata la curent in timpul procesului de montare.
• Nu expuneti acest produs la lumina soarelui sau in zonele umede. Acest produs trebuie utilizat numai 
in interiorul casei.
• Este strict interzis sa introduceti acest produs intr-o sursa de foc sau aproape de o sursa de temperatura 
ridicata, pentru a evita pericolele de incendiu si explozii.
•• Daca produsul are probleme de calitate, va rugam sa contactati comerciantul pentru reparatii sau 
inlocuire. Demontarea sau utilizarea neautorizata sunt strict interzise.
• Inainte de curatarea produsului, va rugam sa deconectati sursa de alimentare a sistemului, stergeti 
suprafata becurilor cu o carpa uscata. Nu curatati cu solutii lichide sau corozive si nu zgariati carcasa cu 
obiecte dure.
• Pastrati si respectati instructiunile de utilizare si intretinere.

Marcheaza pozitiile dorite 
pentru fiecare bec pe 
oglinda ta

Lipeste pe baza becului 
banda dublu adeziva 
inclusa si apoi lipeste 
becul pe oglinda

Regleaza lungimea calburilor

Roteste becul pentru 
a intinde cablul

Specificatii: 

Avertismente: 

• Model: lumini pentru oglinda • Becuri: 10 • Spatiu intre becuri: 40cm • Putere: 8W
• Diametru bec: 5cm • Lungime intre becuri: max 40 cm • Lungime instalatie: 5m
• Temperatura culoare - 3000K - 6500K • Material: plastic • Greutate: 0.35kg

Ascunde cablul 
sub oglinda

sau

Conecteaza mufa 
si introdu in priza

Apasa butonul 
de pornire

Apasa butonul scurt pentru a schimba 
cele trei culori si pentru a stinge becurile:
alb rece - alb cald - alb neutru - stins
Tine butonul apasat pentru a schimba 
intensitatea luminoasa
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Varsta recomandata: 3 ani+ 
Recomandam supravegherea copiilor in timpul utilizarii produsului.
Materialul textil se poate calca inainte de utilizare.
Se poate spala la masina pe program delicat
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Insurubati stalpii de lemn (8 bucati) folosind 
conectorii de plastic (4 bucati)

Introduceti stalpii de lemn prin materialul textil.
Recomandam sa faceti aceasta operatiune pe
plan orizontal.

Ridicati cortul si indepartati baza stalpilor
pentru a-i da forma finala. Folositi snurul din
partea superioara si faceti un nod care sa
fixeze stalpii.

Din interiorul cortului introduceti sfera 
stabilizatoare si insurubati apoi, pe exterior,
cealalta sfera.


