
BG Потребителско Ръководство за Коледни лампички Brilagi 
 
Скъпи клиенти, благодарим Ви за поръчката на наш продукт. Молим внимателно да 
прочетете и да се придържате към следните инструкции, за да имате гаранция, че този 
продукт се използва безопасно и че ще удовлетвори желанията Ви напълно. Това ще 
помогне и да се избегнат повреди поради неправилна употреба. Избягвайте 
неправомерна работа с устройството и винаги следвайте принципите за употреба на 
електрически уреди. Съхранявайте тези инструкции на безопасно място. 
 
Описание 
 
• захранване: 230V AC • -20°C до +50°C • степен на защита: IP44 (екстериорна и 
интериорна употреба) • 8 светлинни режима (мигащ, преливащ, димиране и др.) • 
функция памет – след включване ще се активира последно използваният светлинен 
режим • таймер 6 ч/18 ч – 6 часа след включването се изключва автоматично за 18 
часа и след това се включва отново • интериорна и екстериорна употреба 
 
 Внимание 
 

1. Първо разопаковайте лампите от кутията и ги разгърнете напълно преди да ги 
включите в контакта и да ги изпробвате. Това предотвратява прекомерното 
нагряване и възможен пожар. 

2. Тези лампи се нагряват при употреба. Следователно не ги поставяйте близо до 
други източници на топлина и не ги покривайте. 

3. Не използвайте лампите, ако са повредени по някакъв начин, включително ако 
има и повреда по кабела или ако е имало токов удар или скок с високо 
напрежение. 

4. Използвайте само предоставеният мрежов адаптер. Никога не свързвайте 
лампите или части от тях към електрическата мрежа или към друг продукт. 

5. Продуктът има степен на защита IP44 и е подходящ за употреба на открито. 
6. За да почистите лампите, използвайте влажна кърпа и винаги преди това ги 

изключвайте от електрическата мрежа. Оставете лампите да изсъхнат напълно, 
преди да ги използвате отново. 

7. Не подправяйте окабеляването, тъй като това може да доведе до токов удар, 
пожар или травма. 

8. Изключвайте лампите от електрическата мрежа, когато не ги използвате. 
9. Този продукт не е играчка! Пазете от деца. 
10. Пазете околната среда. Ако няма да го използвате, изхвърлете продукта в 

предназначените за това контейнери. Не смесвайте с домакинските отпадъци. 
11. Продуктът трябва да се използва само от възрастни. Избягвайте близост или 

контакт с домашни и компютърни електроники. 

 Светлинни/мигащи режими: комбинации, вълни, последователност, бавно 
включване на светлината, бързо премигване, бавно изсветляване, осветление, 
стабилен. Режимите се сменят от бутона на контролера.Вграденият чип за памет 
активира последно използвания режим при включване. 

 
Таймерът автоматично включва и изключва лампите. Включете го, като натиснете 
продължително бутона на адаптера. Активираният таймер се сигнализира от лампичка 
на бутона. Таймерът работи по следния начин – След активация осветлението се 
включва за 6 часа. След това се изключва за 18 часа и продължава така, докато не 
изключите таймера. 


