LED Lights

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Ustvarite poljubni vzorec iz kompleta šestih lučk in uživajte v prijetnem ambientu.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE
6x LED luč
1x AC/DC 12V polnilni kabel
1x uporabniški priročnik
1x letna garancija

NAVODILA ZA UPORABO
LED sistem s šesterokotnimi spoji se združi z magneti, ki se nahajajo ob straneh LED lučk.
Lučke lahko sestavite v poljubne vzorce in prilagodite svetlost.
Senzor zaznava uporabnikov dotik in z njim regulira svetlost posamezne lučke.

1. Izberite lokacijo namestitve kjer želite namestiti LED lučke. Zagotovite, da je vtičnica
dovolj oddaljena od žice.
2. Priključite priloženi kabel na zadnji del lučke.
3. V steno zvrtajte luknje kamor boste lahko namestili žeblje in nanj namestili lučke.
4. Uporabite lepilo ali druge pričvrstilne materiale s katerimi boste lahko zagotovili
pričvrščenost lučk, še posebej, če sestavljate skupaj več lučk.
5. Spojite skupaj magnetne robove lučk.
6. Ko so vse lučke na svojem mestu jih z roko nežno pritisnite in nastavite svetlost.
7. Na luč nikoli ne pritiskajte z močno silo!
8. Uživajte v čudoviti dekoraciji in svetlobi.
PREDNOSTI
MagicLights komplet je sestavljen iz šestih šest-kotnih lučk bele barve, ki jih lahko sestavite v
poljuben vzorec in pričvrstite na steno.
Posamezne lučke lahko poljubno prižigate in ugašate z dotikom. Na ta način lahko tudi s
prižiganjem posameznih lučk ustvarjate različne vzorce in vsak dan uživate v drugačnem
ambientu.

OPOZORILO!
-

Na izdelek ne pritiskajte s preveliko silo.
Izdelka ne izpostavljajte vodi ali ognju.
Izdelka ne izpostavljajte otrokom.
Uporabljajte le priloženi adapter!
Če na izdelku opazite napake, ga ne uporabljajte.
Polnilni kabel odstranite iz lučke nežno in ne uporabljajte sile. Odstranite ga tako, da z
eno roko držite lučko z drugo roko pa izvlecite kabel.
Preden čistite luči zagotovite, da so izklopljene iz elektrike. Očistite jih le s suho krpo.
Za čiščenje ne uporabljajte vode, mil in tekočih sredstev ter ostrih, trdih predmetov.

