
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA -
ŚWIĄTECZNE OŚWIETLENIE

Gratulujemy zakupu lampek choinkowych od naszej firmy. Aby
oświetlenie sprawiało Państwu radość przez długi czas i spełniało

oczekiwania, przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją,
którą należy zachować na przyszłość. Jeśli pożyczasz lub

przekazujesz komuś ozdoby świąteczne, zawsze przekaż je tej
osobie, łącznie z niniejszą instrukcją. Produkt nie jest

przeznaczony do użytku komercyjnego.

Instrukcje bezpiecznego użytkowania:

 świetlny łańcuch przeznaczony do dekoracji na zewnątrz i wewnątrz
nigdy nie instaluj produktu, gdy jest podłączony do sieci, jak również nie 
dotykaj go mokrymi rękami lub gdy jest w wodzie, upewnij się również, że 
nie znajduje się w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła
Ze względów bezpieczeństwa produkt należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci

 Nie skracaj ani nie wydłużaj produktu
Chroń wszystkie kable i izolację przed możliwymi uszkodzeniami
tego produktu nie wolno podłączać do systemów żarówek,

 Diody LED nie podlegają wymianie, dlatego zawsze pracuj z produktem 
ostrożnie i właściwie
Żywotność produktu zależy również od sposobu montażu i demontażu oraz
przechowywania

 W przypadku uszkodzenia, produkt należy natychmiast usunąć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Czy produkt przeznaczony jest do użytku na zewnątrz czy 
wewnątrz można dowiedzieć się w opisie produktu lub na 
opakowaniu produktu - stopień ochrony IP 20 przeznaczony jest 
tylko do użytku wewnętrznego, a stopień ochrony IP 44 do użytku 
na zewnątrz

Przed uruchomieniem:
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● Przeczytaj uważnie ogólne informacje przed uruchomieniem
● sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony i czy wszystkie połączenia są 

prawidłowo podłączone oraz czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu 
znamionowemu wskazanemu na wtyczce

● jeśli produkt jest uszkodzony, nigdy go nie używaj i natychmiast skontaktuj
się ze sprzedawcą

● zawsze wyjmuj łańcuch z opakowania i rozwijaj go całkowicie przed 
podłączeniem do sieci, nigdy nie zapalaj łańcucha dopóki nie zostanie 
całkowicie rozwinięty, może ulec uszkodzeniu, co nie jest objęte gwarancją

● w przypadku użytkowania na zewnątrz należy podłączyć wtyczkę do 
gniazda przeznaczonego do użytku na zewnątrz oznaczonego IP-X4

● zawsze wyciągaj transformator z gniazdka, gdy świetlny łańcuch nie jest 
używany

● zawsze używaj tylko dostarczonego transformatora do oświetlenia. Nigdy 
nie używaj innego

Montaż :

● podczas instalacji używać odpowiednich opasek kablowych odpornych na 
promieniowanie UV

● mocno przymocuj produkt i pod żadnym pozorem nie używaj ostrych 
metalowych narzędzi ani ostrych materiałów mocujących podczas 
montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub ewentualnych zwarć

● upewnij się, że nic nie łączy kabli łączących i wewnętrznych; nic innego nie
może być zawieszone na kablach

● jeśli na łańcuchu świetlnym jest więcej niż 50 świateł, zawsze upewnij się, 
że nie zwisają luźno na kablu; muszą być zawsze doposażane

Utylizacja towaru:

Wyrzucając łańcuchy bożonarodzeniowe, pamiętaj, że są
to odpady elektryczne, które nigdy nie należą do
normalnych odpadów.

Odpady elektryczne są oddzielone od odpadów
komunalnych i mieszanych oraz obowiązują inne zasady
ich zbierania,  unieszkodliwiania.
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Zużyte lampki choinkowe prosimy wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na 
odpady elektryczne lub zanieść je do miejsca odbioru sprzętu elektrycznego w 
Twojej gminie. Informacji o tym miejscu udzieli Twoja gmina.
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Kontrola funkcji - jeśli Twoje oświetlenie posiada taką funkcję:

● użyj czarnego przycisku, aby przełączać się
między poszczególnymi funkcjami

1. ciepła biel - świeci. 
2. kolor (zimnobiały - w zależności od modelu)

- świeci.
3. ciepły biały - migający
4. kolor (zimnobiały - w zależności od modelu)

- - miga
5. zmiana koloru z ciepłej bieli na barwę /

zimną biel (w zależności od modelu)
6. przejście od ciepłej bieli do barwy/zimnej

bieli (w zależności od modelu) - miganie
7. przejście od ciepłej bieli do barwnej/zimnej bieli (w zależności od modelu) - 

wolne przejście
8. powolne ściemnianie ciepłego białego światła
9. wyłączony

Zasilanie bateryjne - jeśli Twoje oświetlenie posiada tę funkcję:

● rozmiar pudełka może się różnić w
zależności od liczby użytych baterii

● zawsze używaj tylko baterii
wymienionych w opisie produktu

● nie używaj niezatwierdzonych, starych
lub niezaufanych baterii - mogą
uszkodzić produkt

● otwórz pokrywę i włóż baterie, jak
pokazano wewnątrz

● Następnie zamknij pokrywę, na górnej
krawędzi pudełka naciśnij/przełącz
przycisk do pozycji ON
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Sterowanie czasowe - jeśli Twoje oświetlenie posiada tę funkcję:

● wystarczy nacisnąć przycisk START/ON,
gdy chcesz włączyć oświetlenie

● wtedy oświetlenie samo będzie świecić
przez kolejne 6 godzin, po czym
automatycznie wyłączy się na kolejne 18
godzin

● ten interwał jest teraz zapisany do
momentu ponownego naciśnięcia
przycisku START, aby anulować interwał
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