Rend. sz.: 1762808

használati útmutató

Fényfüzér 150 LED-del, melegfehér

Rend. sz.: 1762807

Fényfüzér 80 LED-del, melegfehér

Dekorációs világító füzér

Beltér
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a
kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani
és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja,
mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Továbbá, a
szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában mint a rövidzár,
tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és
őrizze meg egy biztos helyen. Ha a készüléket továbbadja másoknak,
csak a használati útmutatóval együtt tegye.

-- nem működik rendeltetésszerűen,

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és
különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi
figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett
biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő
sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk
felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a
szavatosság és a garancia is.

• A LED-ek működés közben felforrósodnak. Tartsa távol a terméket
használat közben a gyúlékony anyagoktól.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még
csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

–– szállítási sérülések keletkeztek rajta.

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények
között volt tárolva, vagy

––látható sérülésekkel rendelkezik,

Biztonsági tudnivalók

• használati útmutató

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a
készüléket, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos
használat már nem garantálható, ha a készülék

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

• 3 db tartalék LED (rend. sz.: 1762807) vagy
5 db tartalék LED (rend. sz.: 1762808)

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól,
éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

• Fényfüzér

A szállítás tartalma

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírásoknak. Az
összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori
tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és
háziállatoktól.

A termék beltéri dekorációra alkalmas. Bútorokra vagy ablakra
helyezhető.

• Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem
sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat
közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne
érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn.
Először válassza le azt a dugaszolóaljzatot, amelyhez a készüléket
csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és /
vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramköri
megszakítót, hogy minden fázisból válassza le a hálózati
csatlakozót). Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. A
terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el környezetbarát
módon.

a) Személyek / termék biztonsága

Rendeltetésszerű használat

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki
ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag
szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.

• Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését,
biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.

b) Egyéb információk

–– Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!

––Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!

• Figyelem, LED-világítás:

• A termék csak beltéren használható.

• Viharban biztonsági okok miatt ki kell húzni a hálózati dugót.

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne
akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

• A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje
meg vagy éles peremek ne sértsék meg.

• A dugó ragasztott. Leválasztáskor nem a kábelnél fogva húzza,
hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen.

• Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.

• A terméket csak egy szabványszerűen szerelt dugaszolóaljzatról
szabad árammal ellátni, ami a közüzemi elektromos hálózathoz
csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőriznie kell, hogy a termék
névleges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által
biztosított feszültséggel.

• A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen
hozzáférhető helyen.

• Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem
szabad letakarni működés közben.

Rend. sz.: 1762808

Rend. sz.: 1762807

m

14,9

7,9 m

A LED-eket nem lehet dimmelni.

Válassza le a terméket az elektromos csatlakozóaljzatról,
ha egy LED nem működik rendesen.

Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a
terméket.

Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, amikor
még a csomagolásában van. Helyezze ki teljesen a
terméket, mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazán lógjon és ne
feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt
a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.

Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alatt.

A készülék kezelése

3m

3m

Kezelőszervek

Először válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
Távolítsa el a kiégett LED-et a tartóból és helyezzen be egy új LEDet. Csak egy irányban helyezhető be. Győződjön meg arról, hogy a
LED biztosan a tartóba illeszkedik.

1.
2.

A terméket 3 db tartalék LED-del szállítjuk rend. sz.: 1762807 (5
db a 1762808 esetén). Ha egy LED kiég, cserélje ki az egyik
együttszállított tartalék LED-del.

Hibás LED-ek cseréje

A termék nem rendelkezik bekapcsolóval, és folyamatosan
működik, ameddig tápellátást kap.

Válassza le a dugót a dugaszolóaljzatról, ha hosszabb ideig
nem használja a terméket.

5.

Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a transzformátor
csatlakozójához. Csak egyféleképpen csatlakoztatható. Biztosítsa
úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen
rácsavarja a trafó menetre.

3.

Csatlakoztassa a dugót egy hálózati dugaszolóaljzatba.

Tegye fel a terméket egy megfelelő helyre (pl. egy bútordarabra).
Ha szükséges, rögzítse a terméket műanyag kábelkötözőkkel.

2.

4.

Teljesen helyezze el a terméket, és gondoskodjon arról, hogy a
kábelek szabadon legyenek, és ne gubancolódjanak össze.

1.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a
környezete védelméhez.

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak
tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe! Az
elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően kell eltávolítani.

Eltávolítás

• Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

• A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes
ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a
ruhát.

• Tisztítás előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és hagyja
megfelelően kihűlni a LED-eket.

• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel
karbantartást.

Ápolás és tisztítás

10 cm

3m

melegfehér

1762808

685 g
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max. 3,6 W

3 V/DC
1200 mA

100 – 240 V AC, 50/60 Hz

1762807

393 g

Kimenőáram
kimenőteljesítmény

150

1762808

17,9 m

kb. 20.000 óra

0,06 W

3 V/DC

IP20

0 ...+40 ºC, 0 – 90 % rel.
légnedv.
0 ...+40 ºC, 0 – 90 % rel.
légnedv.

10,9 m

80

1762807
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