
PL Instrukcja obsługi lampek świątecznych Brilagi 
 
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie 
i przestrzeganie poniższych instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne użytkowanie tego 
produktu i pełną satysfakcję. Pomoże to również uniknąć niewłaściwego użytkowania lub 
uszkodzeń. Zapobiegaj nieumiejętnemu posługiwaniu się urządzeniem i zawsze przestrzegaj 
zasad użytkowania urządzeń elektrycznych. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym 
miejscu. 
 
Opis 
 
 • zasilanie: 230V AC • -20°C do +50°C • stopień ochrony: IP44 (do użytku na zewnątrz i 
wewnątrz) • 8 trybów świecenia (miganie, mieszanie światła, ściemnianie itp.) • funkcja 
pamięci - po włączeniu aktywowany jest ostatnio używany tryb oświetlenia • timer 6h/18h - 
po 6h od włączenia automatycznie wyłącza się i ponownie włącza po 18h • do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz 
 
Ostrzeżenie 
 
 

1. Wypakuj oświetlenie z pudełka i rozwiń je całkowicie przed podłączeniem do 
gniazdka elektrycznego i włączeniem. Zapobiega to nadmiernemu przegrzaniu i 
ewentualnemu pożarowi. 

2. Lampki nagrzewają się podczas użytkowania - nie umieszczaj ich w pobliżu innych 
źródeł ciepła i nie zakrywaj ich. 

3. Nie używaj lampek, jeśli są w jakikolwiek sposób uszkodzone, w tym jeśli kabel jest 
uszkodzony lub jeśli wystąpiło zwarcie lub przepięcie wysokiego napięcia. 

4. Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza. Nigdy nie podłączaj lampek ani żadnej 
części oświetlenia do sieci elektrycznej ani do żadnego innego produktu. 

5. Produkt posiada klasę ochrony IP44 i nadaje się do użytku na zewnątrz. 
6. Aby wyczyścić światła, użyj wilgotnej szmatki i zawsze odłącz je najpierw od sieci 

elektrycznej. Pozostaw lampki do całkowitego wyschnięcia przed ich użyciem. 
7. Nie manipuluj przy okablowaniu - może to spowodować zwarcie, pożar lub obrażenia. 
8. Odłącz lampki od sieci elektrycznej, gdy nie są używane. 
9. Ten produkt nie jest zabawką! Przechowuj go poza zasięgiem dzieci. 
10. Chroń środowisko. Gdy produkt nie nadaje się już do użytku, zutylizuj produkt w 

przeznaczonym do tego punkcie zbiórki. Nie wyrzucaj z normalnymi odpadami 
domowymi. 

11. Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Unikaj bliskości lub 
kontaktu z elektroniką domową i komputerową. 

 
Tryby świecenia/migania: kombinacje, fale, sekwencja, wolne światło, szybkie miganie, 
powolne zanikanie, błyskawica, stale włączone. Tryby przełącza się przyciskiem na 
zasilaczu. Zintegrowany układ pamięci zapewnia aktywację ostatniego używanego trybu po 
włączeniu świateł. 
 
Timer automatycznie włącza i wyłącza lampki. Włącz go, naciskając długo przycisk 
na zasilaczu. Aktywacja timera sygnalizowana jest świeceniem przycisku. Timer 
działa w następujący sposób. Po aktywacji, lampki włączają się na sześć godzin. Następnie 
wyłączają się na osiemnaście godzin i tak przez cały czas, dopóki timer nie zostanie 
wyłączony. 
 


