
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА - КОЛЕДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Поздравления за закупуването на коледни светлини от нашата

компания. За да може осветлението да Ви доставя радост за дълго

време и да оправдае Вашите очаквания, моля, прочетете следните

инструкции преди употреба, които след това трябва да  запазите

внимателно за бъдещи справки. Ако давате назаем или дарявате

коледната украса на някого, винаги я предайте включително тези

инструкции. Продуктът не е предназначен за търговска употреба.

Инструкции за безопасна употреба:
⦁ Светещата верига е предназначена за декорация в екстериора и интериора.

⦁ Никога не инсталирайте продукта, докато е свързан към електрическата мрежа, както и не 

боравете с него с мокри ръце или във вода. Уверете се, че не е поставен близо до директна 

топлина. От съображения за безопасност дръжте продукта на място, недостъпно за деца.

⦁ Не съкращавайте и не удължавайте продукта. Пазете всички кабели и изолация от 

евентуални повреди. Този продукт не трябва да бъде свързван към крушки.

⦁ Светодиодите не могат да се сменят, така че винаги работете с продукта внимателно и по 

подходящ начин.

⦁ Срокът на експлоатация на продукта зависи и от начина на сглобяване и разглобяване и 

съхранение.

⦁ В случай на повреда, продуктът трябва да бъде отстранен и изхвърлен незабавно в 

съответствие с приложимите разпоредби. Можете да разберете дали продуктът е 

предназначен за външна или вътрешна употреба в описанието на продукта или от опаковката 

на продукта - IP 20 защита е предназначена само за вътрешна употреба и IP 44 защита за 

външна употреба.

Преди пускане в експлоатация:
⦁ Прочетете внимателно общата информация преди пускане в експлоатация.



⦁ Проверете дали продуктът не е повреден и дали всички връзки са правилно свързани и дали 

мрежовото напрежение съответства на номиналното напрежение, посочено на щепсела.

⦁ Ако продуктът е дефектен, никога не го използвайте и незабавно се свържете с Вашия 

доставчик.

⦁ Преди да се свърже към електрическата мрежа, винаги изваждайте веригата от опаковката и 

я развивайте напълно, никога не включвайте веригата, докато не се развие напълно, тъй като 

това може да я повреди, което не е покрито от гаранцията.

⦁ В случай на използване на открито, е необходимо да включите щепсела в гнездото, 

предназначено за външна употреба, маркирано с IP-X4.

⦁ Когато светещата верига не работи, винаги изваждайте трансформатора от контакта.

⦁ Винаги използвайте само доставения трансформатор за осветлението. Никога не 

използвайте друг.

Монтиране:
⦁ Използвайте подходящи устойчиви на UV лъчи кабелни връзки по време на монтажа.

⦁ Затегнете здраво продукта и при никакви обстоятелства не използвайте остри метални 

инструменти или остър закрепващ материал по време на сглобяването, за да избегнете 

повреда на продукта или последващи къси съединения.

⦁ Уверете се, че нищо не свързва свързващия и вътрешния кабел; нищо друго не може да 

бъде окачено на кабелите.

⦁ Ако на светлинната верига има повече от 50 светлини, винаги се уверете, че те не висят 

свободно върху кабела; те винаги трябва да бъдат стабилизирани.

Изхвърляне на стоки:
Когато изхвърляте коледните светлини, имайте предвид, че това са електрически отпадъци, 
които никога не принадлежат към нормалните отпадъци.
Електрическите отпадъци се отделят от битовите и смесени отпадъци и има други правила за 
тяхното събиране и изхвърляне.
Моля, изхвърлете използваните коледни светлини в контейнер, предназначен за електрически 

отпадъци, или ги занесете на място за обратно вземане на електрическо оборудване във 

Вашата община. Информация за това място ще Ви бъде предоставена от Вашата община.

Контрол на функциите - ако Вашето осветление съдържа тази функция:
⦁ използвайте черния бутон за превключване между отделните функции
⦁ топло бяло - свети
⦁ цветно (студено бяло - в зависимост от модела) - свети
⦁ топло бяло - мига



⦁ цвят (студено бяло - в зависимост от модела) -
мига
⦁ преход от топло бяло към цветно / студено бяло (в
зависимост от модела) - мига
⦁ преход от топло бяло към цветно / студено бяло (в
зависимост от модела) - бавен преход
⦁ бавно затъмняване на топла бяла светлина
⦁ изключено

Захранване от батерии - ако Вашето
осветление включва тази функция:
⦁ Размерът на кутията може да варира в зависимост
от броя на използваните батерии.
⦁ Винаги използвайте само батериите, посочени в описанието на продукта.
⦁ Не използвайте неодобрени, стари или ненадеждни батерии, тъй като те могат да повредят 
продукта.
⦁ Отворете капака и поставете батериите, както е показано вътре.
⦁ След това затворете капака s на горния ръб на кутията, натиснете / превключете бутона в 

положение ON

Управление на таймера - ако Вашето осветление включва тази функция:
⦁ Просто натиснете бутона START / ON, когато искате да включите осветлението.

⦁ След това осветлението ще свети 6 часа, след което автоматично ще се изключи за 18 часа.

⦁ Този интервал се записва, докато не натиснете отново бутона START, за да отмените 

интервала.


