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Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt
wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych
urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również
tę instrukcję.
Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania
pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania w pomieszczeniach oraz
na zewnątrz. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się
do zastosowań komercyjnych.
• Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą
używać takich urządzeń bez nadzoru.
• Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz i odpowiada stopniowi ochrony
IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą
rozpryskową (np. deszczem). Należy go jednak chronić przed silnym deszczem
i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą.
Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
• Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka
elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza
sieciowego. Diody LED nie są ściemnialne, dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
• Nie używać przedłużacza.
• Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również
zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka, a dopiero potem
odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.

• Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki,
... w czasie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
• Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym zasilaczem sieciowym.
• Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy
trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
• Produkt nie może być łączony elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
• Włącznik/wyłącznik nie odłącza produktu od zasilania z sieci. Zasilanie można
przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można
było szybko wyciągnąć zasilacz.
• Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy
wykazują widoczne uszkodzenia.
• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Jeśli kabel połączeniowy jest
uszkodzony, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego
potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania
w ziemi.
• Nie umieszczać kabla podłączeniowego w dołkach lub zagłębieniach,
w których mogą powstawać kałuże.
• Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać wbudowanych diod LED.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.
• Produkt nadaje się do użytku na zewnątrz w temperaturze minimalnej do
ok. –10°C. W przypadku wystąpienia niższych temperatur produkt należy przechowywać w domu – w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

• Produkt nie jest odporny na silny wiatr, wichurę itp! W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia silnego wiatru lub burzy produkt należy odpowiednio
wcześniej zdemontować.
• Nie włączać produktu umieszczonego w opakowaniu ani nie przykrywać
go niczym w czasie działania.
Podłączanie / włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

włącznik/wyłącznik
1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda
zasilacza sieciowego i dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
… 1x, aby włączyć produkt na stałe.
… 2x, aby włączyć produkt z funkcją wyłącznika czasowego.
Zielona lampka LED w przełączniku świeci.
… 3x, aby wyłączyć produkt.
Jeżeli produkt świeci po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, wówczas kolejność zmienia się następująco: naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika
czasowego, naciśnięcie 2x = wyłączenie itd.
Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
włączają się na 6 godz.
wyłączają się na 18 godz.
włączają się na 6 godz. itd.

Czyszczenie
1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
2. Produkt przetrzeć suchą, miękką i niestrzępiącą się ściereczką.
Dane techniczne
Model:					398 628
Zasilacz sieciowy
Wejście:				220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:				24 V
Klasa ochronności:
Stopień ochrony:
Źródło światła:			

,2W

II
IP44
dioda LED (bez możliwości wymiany)

Temperatura otoczenia: od –10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
Usuwanie odpadów
Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą
być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!
U żytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego
sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat
punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
Państwu administracja samorządowa.

Mocowanie zasłony świetlnej LED
za pomocą haczyków z przyssawką
Zalety przyssawek
• proste mocowanie bez uszkadzania podłoża
• proste usuwanie bez pozostawiania trwałych śladów
• w każdej chwili możliwość ponownego użycia
• przyczepność dzięki siłom adhezji (przylegania)
i podciśnieniu
Dlaczego przyssawka się odczepia?
To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odczepiają się, jest ich
naturalną właściwością! Nie należy więc zawieszać na przyssawkach
zbyt ciężkich lub kruchych przedmiotów. Nie należy też kłaść kruchych
przedmiotów bezpośrednio pod przyssawkami.
Jak sprawić, żeby przyssawka trzymała dłużej
MM Od czasu do czasu ponownie mocno docisnąć przyssawkę do podłoża!
Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!
MM Podłoże gładkie:
	np. szkło i powierzchnie lustrzane, glazurowane płytki okładzinowe
Nasza rada: W miejscu mocowania przyssawki należy
zawsze nakleić kawałek gładkiej, przezroczystej folii
samoprzylepnej. Dzięki temu przyssawka utrzyma swoją
przyczepność znacznie dłużej. Do zestawu dołączyliśmy
8 odpowiednich samoprzylepnych podkładek foliowych.
MM Czyste i suche podłoże:
	wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych i innych
zanieczyszczeń
	Nasza rada: Wyczyścić podłoże płynem do szyb, octem, kwaskiem
cytrynowym lub izopropanolem.

MM Czysta i sucha przyssawka:
wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych
	
Nasza rada: Nawet nowe przyssawki należy przed użyciem włożyć na kilka
minut do ciepłej wody z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.
Mocowanie przyssawki
1.

Starannie wyczyścić podłoże.

2. Odkleić folię od podkładki i przykleić ją na oczyszczone podłoże: ostrożnie
wygładzić od środka do zewnątrz. Odczekać 24 godziny, ponieważ dopiero
po tym czasie uzyskuje się pełną przyczepność folii!
3. Dokładnie oczyścić i osuszyć przyssawkę i folię.
4.

Umieścić przyssawkę na folii i mocno
ją docisnąć.

5. Zamocować pozostałe przyssawki zgodnie z powyższym opisem.
6.

Zawiesić produkt na haczykach przyssawek,
jak pokazano na rysunku.

Co robić, gdy przyssawka odpadła?
MM Wyczyścić podłoże oraz przyssawkę i ponownie docisnąć przyssawkę
do podłoża. W razie potrzeby należy użyć nowej folii.
Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich odstępach czasu, oznacza to,
że albo podłoże nie jest wystarczająco gładkie,
albo przyssawka jest już zbyt stara.
Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?
MM Nasza rada: Spryskać przyssawkę niewielką
ilością lakieru do włosów, a następnie od razu
docisnąć ją do oczyszczonej powierzchni podłoża.
Tak przytwierdzoną przyssawkę można obciążać
najwcześniej po upływie 2 godzin!
(Stosować tylko bez folii podkładowej)
Czy przyssawka nie jest zbyt stara?
 szystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją. Najczęściej można
W
to zauważyć na przezroczystych materiałach, na których pojawiają się
przebarwienia. W takim przypadku należy wymienić przyssawkę na nową,
ponieważ osiągnęła ona kres swojej naturalnej żywotności.
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