
RO Manual de utilizare pentru corpurile de iluminat de Crăciun Brilagi 
 
Stimate client, vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți cu 
atenție și să respectați următoarele instrucțiuni pentru a vă asigura că acest produs este 
utilizat în condiții de siguranță și într-un mod pe deplin satisfăcător pentru dumneavoastră. 
Respectarea instrucțiunilor va contribui și la evitarea oricăror forme neadecvate de utilizare, 
precum și a daunelor. Împiedicați orice manevrare necalificată a dispozitivului și respectați 
întotdeauna principiile de utilizare a aparatelor electrice. Păstrați aceste instrucțiuni într-un 
loc sigur. 
 
Descriere 
• sursă de alimentare: 230 V c.a.• -20°C până la +50°C • clasă de protecție: IP44 (pentru uz 
exterior și interior) • 8 moduri de iluminare (iluminare intermitentă, amestecare de culori, 
atenuare luminoasă etc.) • funcție de memorare: după pornirea produsului, este activat 
ultimul mod de iluminare folosit • temporizator de 6 ore/18 ore: la 6 ore de la pornirea 
produsului, acesta se oprește automat și se repornește după 18 ore • poate fi utilizat atât în 
interior, cât și în exterior 
 
Avertisment 

1. Mai întâi despachetați corpurile de iluminat din cutie și desfășurați-le complet înainte 
de a le conecta la priză și pune în funcțiune. Acest lucru previne supraîncălzirea și 
posibilele incendii. 

2. Aceste corpuri de iluminat se încălzesc pe durata utilizării. Prin urmare, nu le așezați 
în apropierea niciunei surse de căldură și nu le acoperiți. 

3. Nu utilizați corpurile de iluminat dacă prezintă daune de orice natură, inclusiv în cazul 
în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă s-a produs un scurtcircuit sau a 
avut loc o supratensiune tranzitorie. 

4. Utilizați doar adaptorul de alimentare furnizat. Nu conectați niciodată corpurile de 
iluminat sau oricare parte a corpurilor de iluminat la rețeaua de electricitate sau la 
oricare alt produs. 

5. Produsul este conform cu clasa de protecție IP44 și este potrivit pentru uzul exterior. 
6. Pentru a curăța corpurile de iluminat, folosiți o lavetă umedă și deconectați-le 

întotdeauna de la curentul electric. Lăsați corpurile de iluminat să se usuce complet 
înainte de a le folosi. 

7. Nu manipulați cablajul, întrucât acest lucru poate provoca un scurtcircuit, incendii sau 
vătămări. 

8. Deconectați corpurile de iluminat de la curentul electric atunci când nu sunt folosite. 
9. Acest produs nu este o jucărie! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
10. Protejați mediul înconjurător. Dacă produsul nu mai este utilizabil, eliminați-l la 

punctul de colectare desemnat. Nu aruncați produsul cu deșeurile menajere 
obișnuite. 

11. Produsul trebuie utilizat doar de către adulți. Evitați apropierea sau contactul cu 
electrocasnicele și cu calculatoarele. 

 
Moduri de iluminare constantă/intermitentă: combinații, valuri, secvență, aprindere lentă, 
iluminare intermitentă rapidă, estompare lentă, fulgerare, iluminare constantă. Modurile sunt 
comutate prin intermediul butonului de pe întrerupător. După pornirea corpurilor de iluminat, 
cipul de memorie integrat asigură activarea ultimului mod utilizat. 
Temporizatorul pornește și oprește automat corpurile de iluminat. Porniți-l prin apăsarea 
lungă a butonului de pe adaptorul de alimentare. Activarea temporizatorului este semnalată 
prin intermediul luminii de pe buton. Temporizatorul funcționează după cum urmează: în 
urma activării, corpurile de iluminat sunt pornite timp de șase ore. Apoi, corpurile de iluminat 
sunt oprite timp de optsprezece ore, iar ciclul se repetă permanent până la oprirea 
temporizatorului. 


