
AMBIANCE™
VERIGA LUČI

OPOZORILO! Pri namestitvi verige luči je priporočljiva previdnost, saj se lahko žarilne nitke v žarnicah ob 
nepazljivem ravnanju pretrgajo.

1. Verigo luči lahko namestite na več različnih načinov. Namestitev je preprosta – lahko jih obesite, nizate s 
pomočjo priročnih kljukic, ki se nahajajo ob straneh žarnic ali ovijate okoli raznoraznih predmetov. 

2. Ko ste zadovoljni s končno postavitvijo svetlobne verige, vtikač vklopite v vtičnico.
3. Po uporabi vtikač izklopite iz elektrike.

NAVODILA ZA UPORABO:



ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:

• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Izdelka ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi.

VARNOSTNA OPOZORILA:

• Pred začetkom uporabe preberite navodila in jih shranite za morebitno nadaljnjo uporabo. Neupošteva-
nje navodil lahko povzroči telesne poškodbe oseb ali poškodbe verige luči.

• Izdelek služi okrasitvi zunanjih/notranjih prostorov in ni igrača. Otroci naj se z izdelkom ne igrajo.
• Otroci, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe naj 

izdelek uporabljajo pod mentorstvom ali v prisotnosti odrasle izkušene osebe.
• Svetlobne verige ne izpostavljajte odprtemu ognju, vročim površinam in ostalim hitro vnetljivim materia-

lom. 
• Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
• Izdelka in vtičnice se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
• Električnega kabla ne vlecite neposredno iz vtičnice, ampak pri tem pridržite vtič.
• Električnega kabla ne prepogibajte ali nameščajte na ostre površine.
• Ne uporabljajte dodatkov, ki niso priloženi izdelku. 
• Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da ima vidne poškodbe.
• OPOZORILO! Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali neustrezna uporaba izdelka 

lahko povzročijo električni udar.
• Svetlobne verige lahko med seboj povezujete, vendar je pri tem potrebno paziti, da ne presegajo dovo-

ljene moči/napetosti (V/W).
• Svetlobna veriga je narejena v skladu s standardom IP44, klub temu je priporočljivo, da izdelka ne upo-

rabljate ob močnem vetru, nalivu, nevihti ali drugih izrednih vremenskih razmerah.
• Kabel svetlobne verige namestite na varno mesto in tako zagotovite, da se čezenj nihče ne spotakne.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti 
za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne 
negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. 
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 
tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste 
izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


