LED Lights

KORISNIČKI PRIRUČNIK
Stvorite različite uzorke sa setom od šest svjetala i uživajte u ugodnom ambijentu.
Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte priložene upute za upotrebu i spremite ih za buduću
upotrebu.

PAKET SADRŽI
6x LED svjetlo
1x AC/DC 12V kabel za punjenje
1x korisnički priručnik
1x godišnja garancija

UPUTE ZA UPOTREBU
LED sustav sa šesterokutnim spojevima kombinira se s magnetima smještenim na bočnim
stranama LED svjetala. Svjetla možete sastaviti u bilo koji uzorak i prilagoditi svjetlinu.
Senzor prepoznaje dodir korisnika i njime regulira svjetlinu pojedinačnog svjetla.

1. Odaberite mjesto gdje želite namjestiti svjetla. Osigurajte da je utičnica dovoljno
udaljena od žice.
2. Isporučeni kabel spojite na stražnju stranu svjetla.
3. U zid izbušite rupe kako biste mogli staviti čavle i onda namjestiti svjetla.
4. Upotrijebite ljepilo ili druge materijale za pričvršćivanje kako biste osigurali da su
svjetla pričvršćena, pogotovo ako sastavljate više svjetala odjednom.
5. Spojite magnetske rubove svjetla.
6. Kada su sva svjetla na svome mjestu, lagano ih pritisnite rukom i prilagodite svjetlinu.
7. Na svjetla nikada nemojte pritiskati jakom silom!
8. Uživajte u prekrasnoj dekoraciji i svjetlosti.
PREDNOSTI
Komplet Magic Lights sastavi se od šest bijelih šesterokutnih svjetala koja možete sastaviti u
bilo koji uzorak i pričvrstiti na zid.
Pojedinačna svjetla možete dodirom paliti i gasiti. Ovako također možete uključivanjem
pojedinačnih svjetala stvoriti različite uzorke i svakodnevno uživati u drugačijem ambijentu.

UPOZORENJE!
-

Ne primjenjujte prekomjernu silu na proizvod.
Proizvod ne izlažite vodi ili vatri.
Proizvod ne izlažite djeci.
Koristite samo priloženi adapter!
Ako na proizvodu primijetite bilo kakvi kvar, nemojte ga koristiti.
Lagano uklonite kabel za punjenje sa svjetla i ne koristite silu. Da biste ga uklonili,
držite svjetlo jednom rukom, a drugom rukom izvucite kabel.
Prije čišćenja provjerite jesu li svjetla isključena iz struje. Očistite ih samo suhom
krpom. Za čišćenje nemojte koristiti vodu, sapuna i tekuće deterdžente ili oštrih, tvrdih
predmeta.

