
HU Használati útmutató a Brilagi karácsonyi fényekhez 

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, figyelmesen olvassa el 
és tartsa be az alábbi utasításokat a termék biztonságos használata és teljes 
megelégedésének biztosítása érdekében. Ez segít elkerülni a nem rendeltetésszerű 
használatot vagy sérülést is. Kerülje el a készülék szakszerűtlen kezelését, és mindig 
kövesse az elektromos készülékek használati elveit. Tárolja ezeket az utasításokat 
biztonságos helyen. 

Leírás 

• tápegység: 230V AC • -20°C és +50°C között • védelmi osztály: IP44 (kültéri és beltéri 
használatra) • 8 fénymód (villogó, fénykeverés, halványítás stb.) az utoljára használt 
fénymód bekapcsolása után aktiválódik • időzítő 6h/18h - a bekapcsolást követő 6 óra 
elteltével automatikusan kikapcsol és újra bekapcsol 18h után • beltéri és kültéri használat 

Figyelem 

1. Először csomagolja ki a lámpákat a dobozból, és tekerje le teljesen, mielőtt a 
konnektorba dugja és bekapcsolja. Ez megakadályozza a túlzott túlmelegedést és az 
esetleges tüzet. 

2. Ezek a lámpák használat közben felforrósodnak. Ezért ne helyezze őket más 
hőforrások közelébe, és ne takarja le őket. 

3. Ne használja a lámpákat, ha azok bármilyen módon megsérültek, beleértve a kábelt 
is, vagy ha rövidzárlat vagy nagyfeszültségű túlfeszültség történt. 

4. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Soha ne csatlakoztassa a lámpákat 
vagy azok bármely részét az elektromos hálózathoz vagy más termékhez. 

5. A termék megfelel az IP44 védettségi osztálynak, és alkalmas kültéri használatra. 
6. A lámpák tisztításához használjon nedves törlőkendőt, és először mindig húzza ki a 

hálózati csatlakozót. Használat előtt hagyja teljesen megszáradni a lámpákat. 
7. Ne manipulálja a vezetékeket, mert ez rövidzárlatot, tüzet vagy sérülést okozhat. 
8. Válassza le a lámpákat az elektromos hálózatról, amikor nem használja. 
9. Ez a termék nem játék! Tartsa távol gyermekektől. 
10. Védje a környezetet. Ha már nem használható, dobja ki a terméket a tervezett 

gyűjtőhelyen. Ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal. 
11. A terméket csak felnőttek használhatják. Kerülje az otthoni és számítógépes 

elektronika közelségét vagy érintkezését. 

Fény/villogási módok: kombinációk, hullámok, sorozat, lassú világítás, gyors villogás, lassú 
elhalványulás, villogás, folyamatos bekapcsolás. Az üzemmódokat a vezérlőgombon lehet 
váltani. A beépített memóriachip biztosítja, hogy az utoljára használt mód a lámpák 
kigyulladása után aktiválódjon bekapcsoláskor. 

 
Az időzítő automatikusan be- és kikapcsolja a lámpákat. Kapcsolja be a gomb hosszú 
megnyomásával a hálózati adapteren. Az aktivált időzítőt a gomb jelzőfénye jelzi. Az időzítő 
a következőképpen működik. Az aktiválás után a lámpák hat órára bekapcsolnak. Aztán a 
fények tizennyolc órára ki vannak kapcsolva, és ez mindaddig így funkcionál, amíg ki nem 
kapcsolja az időzítőt. 


