Světelný LED řetěz – návod k použití
Model : BN-LOG-S (hvězdy)

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Technické parametry:
- jsou uvedeny na typovém štítku adaptéru
Upozornění:
- adaptér neponořujte do vody, chraňte před deštěm a vlhkostí
- při jakékoliv manipulaci adaptér odpojte z elektrické sítě
- světelný řetěz nepoužívejte v nerozbaleném (nerozmotaném) stavu
- v případě poruchy nevytahujte žárovky a řetěz neopravujte, veškeré opravy svěřte servisu
- nezasahujte nijak do elektroinstalace výrobku
- na řetěz nenapojujte další světlo
- používejte jen se zdrojem (adaptérem) dodaným k výrobku
- dbejte na správné připojení (polaritu) konektoru od LED řetězu k adaptéru
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Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislostiZáruka
na modelu. se nevztahuje

• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho použív
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čiště

