Cablu luminos cu LED
Instructiuni
230V~ 50-60Hz, 2,16W/m, 36 Led/m, 2m unitate de taiere, 50 M/Rola

Caracteristici:
Tensiune de alimentare: 230V c.a. – 50-60 Hz
Nr. de LED-uri: 36 Led-uri/m
Consum: 2,16 W/m
Prezentare: rola de 50m. Se poate taia din 2 in 2m DOAR in dreptul marcajului “foarcefe”.
ATENTIE:
1. Inainte de utilizare, va rugam sa cititi cu atentie INSTRUCTIUNILE
2. Acest produs nu se utilizeaza sub apa sau in medii inflamabile sau corozive
3. ATENTIONARE: Cablul luminos nu este o jucarie. Copii nu vor utiliza acest produs fara sa fie supravegheati
de un adult
4. Nu alimentati cablul luminos atunci cand acesta este rulat
Instructiuni de siguranta pentru taiere, asamblare si instalare:
1. Acest produs se poate taia la fiecare 2m, DOAR in dreptul semnului “foarfece”
2. A nu se utiliza mai mult de 50m pe un cablu de alimentare
3. Pe capatul cablului luminos montati un capac pe care il gasiti in setul de accesorii ce se comercializeaza
separate
4. Pentru alimentare utilizati doar accesoriile originale care se comercializeaza separat
5. Instalare:


Daca vremea este rece, alimentati cablul luminos inainte pentru ca acesta sa se incalzeasca putin si sa
fie mai usor de montat.



Trebuie sa aveti grija la disiparea caldurii: nu acoperiti cablul luminos cu alte material astfel incat sa se
produca supraincalzirea



Raza minima de curbura este de 3cm. Daca raza de curbura esta mai mica de 3 cm, atunci cablul
luminos se poate deteriora. De asemenea, nu indoiti cablul luminos daca acesta se afla la o

temperatura mai joasa


Cand fixati cablul luminos, sa nu strangeti foarte tare astfel incat sa deteriorati produsul si sa apara
riscul de scurtcircuit sau electrocutare



Fixati cablul luminos astfel incat suportul pe care este asezat sa nu vibreze



Dupa instalare, cablul luminos si cordonul de alimentare nu trebuie sa mai fie sub actiunea oricaror forte
de tractiune



Taiati partile defecte pentru a nu cauza prejudicii

Mod de functionare:
Fixati conectorul cordonului de alimentare din setul de accesorii care se comercializeaza separat si apoi
alimentati.
Reciclare:
Nu aruncati cablul luminos la gunoiul menajer ci la punctele de colectare special amenajate.
Curatare:
Daca este necesar, curatati cablul luminos cu o carpa moale si uscata.
Atentie: Deconectati produsul si lasati-l sa se raceasca 10 minute inainte de a-l curata.
Important:
Va rugam pastrati aceste instructiuni pentru utilizari ulterioare.

