
LT Brilagi Kalėdinio apšvietimo vartotojo vadovas 
 
Gerbiamas kliente, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir 
jų laikykitės, kad užtikrintumėte, jog šis gaminys bus naudojamas saugiai ir visiškai jus 
tenkins. Tai taip pat padės išvengti netinkamo naudojimo ar žalos. Nenaudokite 
nekvalifikuotai prietaiso ir visada laikykitės elektros prietaisų naudojimo principų. Laikykite 
šias instrukcijas saugioje vietoje. 
 
Aprašymas 
 
• maitinimo šaltinis: 230V AC • -20°C iki +50°C • apsaugos klasė: IP44 (naudoti lauke ir 
viduje) • 8 šviesos režimai (mirksi, šviesos maišymas, pritemdymas ir kt.) • atminties funkcija 
- po įjungiamas paskutinio naudoto šviesos režimo įjungimas • laikmatis 6h/18h - po 6h nuo 
įjungimo jis automatiškai išsijungia ir vėl įsijungia po 18h • naudojimas patalpose ir lauke 
 
Įspėjimas 
 
 

1. Pirmiausia išpakuokite lemputes iš dėžutės ir visiškai jas išvyniokite, prieš įjungdami į 
elektros lizdą ir įjungdami. Tai apsaugo nuo per didelio perkaitimo ir galimo gaisro. 

2. Šios lemputės įkaista, kai naudojamos. Todėl nedėkite jų šalia kitų šilumos šaltinių ir 
neuždenkite. 

3. Nenaudokite šviestuvų, jei jie yra kaip nors pažeisti, įskaitant kabelį, trumpą jungimą 
arba aukštos įtampos šuolį. 

4. Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį. Niekada nejunkite šviestuvų ar jų dalių prie 
elektros tinklo ar kitų gaminių. 

5. Gaminys atitinka IP44 apsaugos klasę ir yra tinkamas naudoti lauke. 
6. Norėdami nuvalyti lemputes, naudokite drėgną šluostę ir visada pirmiausia atjunkite 

nuo elektros tinklo. Prieš naudodami lemputes, leiskite joms visiškai išdžiūti. 
7. Nepažeiskite laidų, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ar sužalojimą. 
8. Atjunkite lemputes nuo elektros tinklo, kai jų nenaudojate. 
9. Šis produktas nėra žaislas! Saugoti nuo vaikų. 
10. Saugokite aplinką. Kai nebegalima lempučių naudoti, išmeskite gaminį į tam skirtą 

surinkimo punktą. Neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
11. Produktą turėtų naudoti tik suaugusieji. Venkite artumo ar kontakto su namų ir 

kompiuterių elektronika. 
 

Šviesos/mirksėjimo režimai : Deriniai, bangos, seka, lėtas apšvietimas, greitas 
mirksėjimas, 
lėtas išblukimas, žaibas, stabilus. Režimai perjungiami valdiklio mygtuku. 
Integruotas atminties lustas užtikrina, kad paskutinį kartą naudojamas režimas būtų įjungtas 
įsijungus lemputėms 
 
Laikmatis automatiškai įjungia ir išjungia lemputes. Įjunkite jį ilgai paspausdami mygtuką 
ant maitinimo adapterio. Laikmačio įjungimą signalizuoja mygtuko lemputė. Laikmatis 
veikia taip. Po įjungimo lemputės įjungiamos šešioms valandoms. Tada lemputės 
yra išjungtos aštuoniolikai valandų ir taip visą laiką, kol išjungsite laikmatį. 
 


