
UA Інструкція з використання різдвяного освітлення Brilagi 
 
Шановний клієнте, дякуємо вам за те, що придбали наш продукт. Будь ласка, уважно 
прочитайте наведені нижче вказівки та дотримуйтесь їх для безпечного використання товару та 
щоб він цілком вас задовольняв. Це допоможе запобігти неправильному використанню чи 
пошкодженню. Уникніть непрофесійного поводження з цим виробом і завжди дотримуйтесь 
принципів використання електричних приладів. Ретельно зберігайте інструкцію з використання. 
 
Опис 
 
• живлення: 230V AC • від -20°C до +50°C • клас захисту: IP44 (внутрішнє та зовнішнє 
використання) • 8 режимів освітлення блимання, переходи світла, регулювання яскравості тощо) 
• функція пам'яті - після ввімкнення активується останній використаний режим світла • таймер 6 
год/18 год - після 6 год від увімкнення автоматично вимкнеться, а після 18 год знову ввімкнеться 
• внутрішнє та зовнішнє використання 
 
Зверніть увагу  
 

1. Спершу витягніть освітлення з коробки та повністю його розмотайте. Лише потім 
під'єднайте виріб до розетки та ввімкніть. Це допоможе запобігти перегріванню та 
можливому виникненню пожежі. 

2. Це освітлення нагрівається під час використання.  Саме тому не розміщуйте його біля 
інших джерел тепла та нічим не накривайте. 

3. Не використовуйте освітлення, якщо воно будь-яким чином пошкоджено, включно з 
ізоляцією кабелю, а також, у разі короткого замикання чи імпульсу високої напруги. 

4. Використовуйте лише доданий кабель живлення. Ніколи не підключайте освітлення або 
його частини безпосередньо до електромережі та не намагайтеся приєднати його до 
іншого виробу. 

5. Виріб відповідає класу захисту IP44 і підходить для зовнішнього та внутрішнього 
використання. 

6. Для технічного обслуговування використовуйте вологу ганчірку. Чистити завжди 
відключеним від електромережі. Перед використанням дайте освітленню добре 
висохнути. 

7. Не втручайтесь до підключення. Непрофесійне втручання може призвести до короткого 
замикання, пожежі або травм. 

8. Якщо ви не використовуєте освітлення, відключіть його від електромережі. 
9. Продукт - не іграшка! Зберігати в недоступному для дітей місці. 
10. Бережіть довкілля. Непридатний для використання продукт утилізуйте у спеціально 

призначених пунктах збору. Не викидайте разом зі звичайними побутовими відходами. 
11. Користуватися продуктом може лише доросла особа. Уникайте близькості або контакту з 

домашньою та комп’ютерною електронікою. 
 
Режими світла: Комбіноване, хвильове, послідовне, повільне вмикання (розсвічування), 
швидке блимання, повільне згасання, світіння з перервами (поблискування), постійне світіння. 
Режими можна перемикати кнопкою на адаптері живлення. Вбудований чіп пам'яті гарантує, що 
після ввімкнення активується останній використаний режим світла. 
 
Таймер автоматично вмикає та вимикає освітлення. Ввімкніть його довгим натисканням кнопки 
на адаптері живлення. На увімкнений таймер вказує засвічування кнопки.Таймер працює 
наступним чином. Після активації освітлення, воно світитиме протягом шести годин.Потім його 
буде вимкнено на 18 годин і так по колу, допоки ви не вимкнете таймер. 


