
SI Navodila za uporabo božičnih svetil Brilagi 
 
Spoštovani, hvala za nakup našega izdelka. Prosimo, da pozorno preberete in upoštevate 
naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tega izdelka in vaše popolno zadovoljstvo. 
S tem se boste izognili tudi nepravilni uporabi ali poškodbam izdelka. Preprečite kakršno koli 
nepravilno ravnanje z napravo in vedno upoštevajte načela uporabe za električne naprave. 
Ta navodila shranite na varno mesto. 
 
Opis 
 
• napajanje: 230V AC • -20°C do +50°C • razred zaščite: IP44 (uporaba na prostem in v 
zaprtih prostorih) • 8 svetlobnih načinov (utripanje, mešanje svetlobe, zatemnitev itd.) • 
funkcija pomnilnika - po vklopu se aktivira zadnji uporabljeni način osvetlitve • časovnik 
6h/18h - po 6h po vklopu se samodejno izklopi in ponovno vklopi po 18h • uporaba v zaprtih 
prostorih in na prostem 
 
Opozorila 
 
 

1. Najprej razpakirajte svetila iz embalaže in jih popolnoma odvijte, preden jih priklopite 
v vtičnico in jih vklopite. To preprečuje prekomerno pregrevanje in morebiten požar. 

2. Ta svetila se med uporabo segrejejo. Zato jih ne postavljajte v bližino drugih virov 
toplote in jih ne pokrivajte. 

3. Ne uporabljajte svetil, če so kakor koli poškodovane, tudi če je bil poškodovan kabel 
ali če je prišlo do kratkega stika ali prenapetosti. 

4. Uporabljajte samo priloženi napajalnik. Nikoli ne priključite luči ali katerega koli dela 
luči na električno omrežje ali kateri koli drug izdelek. 

5. Izdelek ustreza razredu zaščite IP44 in je primeren za zunanjo uporabo. 
6. Za čiščenje svetil uporabite vlažno krpo in vedno najprej izključite električno omrežje. 

Pustite, da se luči popolnoma posušijo, preden jih uporabite. 
7. Ne posegajte v ožičenje, saj lahko to povzroči kratek stik, požar ali telesne poškodbe. 
8. Ko ne uporabljate svetil, jih izključite iz električnega omrežja. 
9. Ta izdelek ni igrača! Hranite jih izven dosega otrok. 
10. Zaščitite okolje. Ko izdelka ne morete več uporabljati, ga zavrzite na predvidenem 

zbirnem mestu. Ne zavrzite ga z običajnimi gospodinjskimi odpadki. 
11. Izdelek naj uporabljajo samo odrasli. Izogibajte se bližini ali stiku z domačo in 

računalniško elektroniko. 
 
Svetlobni/utripajoči načini: Kombinacije, valovi, zaporedje, počasna osvetlitev, hitro 
utripanje, počasno bledenje, blisk, neprekinjeno. Načine preklapljate z gumbom na 
upravljalniku.Integriran pomnilniški čip zagotavlja, da se zadnji uporabljeni način aktivira po 
prižigu luči vključen. 
 
Časovnik samodejno vklopi in izklopi luči. Vklopite ga z dolgim pritiskom na gumb na 
napajalniku. Vkljopljen časovnik signalizira lučka na gumbu. Časovnik deluje na naslednji 
način, da se po aktivaciji luči prižgejo za šest ur, nato so luči so izklopljene za osemnajst ur 
in tako ves čas, dokler ne izklopite časovnika. 


