
HR Upute za upotrebu božićne rasvjete Brilagi 
 
Poštovani, hvala Vam što ste kupili naš proizvod. Pažljivo pročitajte i slijedite ovdje navedene 
upute kako biste proizvod mogli koristiti na siguran način i na Vaše potpuno zadovoljstvo. 
Tako ćete spriječiti neispravno korištenje ili oštećenje proizvoda. Spriječite neprofesionalno 
rukovanje ovim proizvodom i uvijek poštujte načela korištenja električnih uređaja. Upute za 
upotrebu čuvajte na sigurnom mjestu. 
 
Opis 
 
• napajanje: 230V AC • -20°C do +50°C • razred zaštite: IP44 (vanjska i unutarnja 
upotreba) • 8 načina svijetljenja (treperenje, prožimanje svjetla, prigušivanje itd.) • 
memorijska funkcija - nakon uključivanja aktivira se posljednji korišteni način rada • 
mjerač vremena 6h/18h - 6 sati nakon paljenja automatski će se ugasiti i ponovno će se 
upaliti nakon 18 sati. • unutarnja i vanjska upotreba 

Upozorenje 
 
 

1. Najprije proizvod izvadite iz kutije i potpuno ga razmotajte. Zatim ga tek uključite u 
struju i upalite. Tako ćete spriječiti pregrijavanje i mogućnost izbijanja požara. 

2. Ovaj proizvod se zagrijava tijekom upotrebe, zato ga ne smještajte u blizinu drugih 
izvora topline i ničim ga ne prekrivajte. 

3. Ne koristite proizvod ako je na bilo koji način oštećen (uklj. oštećenje izolacije kabela) 
ili ako je bio izložen kratkom spoju odnosno visokonaponskom impulsu. 

4. Upotrebljavajte isključivo priloženi adapter za napajanje. Nikada ne spajajte rasvjetu 
ili njezine dijelove izravno na električnu mrežu. Isto tako, nemojte je pokušavati 
povezati s nekim drugim proizvodom. 

5. Proizvod ispunjava uvjete razreda zaštite IP44 i prikladan je za vanjsku i unutarnju 
upotrebu. 

6. Za održavanje koristite vlažnu krpu. Proizvod čistite samo onda kad nije uključen u 
struju. Prije ponovne upotrebe pričekajte da se temeljito osuši. 

7. Ne dirajte priključke. Nestručno rukovanje može rezultirati kratkim spojem, požarom ili 
ozljedama. 

8. Ako rasvjetu ne upotrebljavate, isključite je iz struje. 
9. Proizvod nije igračka! Čuvati izvan dohvata djece. 
10. Zaštitite okoliš. Neupotrebljiv proizvod odložite na mjesto predviđeno za njegovo 

zbrinjavanje. Ne odlažite ga u uobičajeni kućni otpad. 
11. Proizvod bi trebala upotrebljavati samo odrasla osoba. Spriječite da proizvod dođe 

blizu ili u kontakt s kućnom i računalnom elektronikom. 

 

Načini svijetljenja/treperenja: Kombinirano, valovi, uzastopno, polagano paljenje, brzo 
treperenje, polagano slabljenje, bljeskanje, stalno svijetljenje. Načini se mijenjaju pomoću 
gumba na adapteru za napajanje. Integrirani memorijski čip osigurava da će se nakon 
uključivanja ponovno aktivirati posljednji korišteni način svijetljenja. 
 
Tajmer automatski pali i gasi rasvjetu. Aktivira se dugim pritiskom na gumb adaptera za 
napajanje. Aktiviranje tajmera signalizira paljenje svjetla na gumbu. 
Tajmer radi na sljedeći način: nakon aktivacije svjetla svijetle šest sati, zatim se gase na 
osamnaest sati i to se ponavlja sve dok ne isključite tajmer. 
 


