
ET Brilagi jõulutulede kasutusjuhend 

Lugupeetud klient, täname teid, et ostsite meie toote. Palun lugege hoolikalt järgmisi juhiseid 
ja järgige neid, et seda toodet ohutult ja täielikult kasutada. See aitab vältida ebaõiget 
kasutamist või kahjustusi. Vältige seadme valesti käsitsemist ja järgige alati elektriseadmete 
kasutamise põhimõtteid. Hoiustage neid juhiseid kindlas kohas. 

Kirjeldus 

• toiteallikas: 230V vahelduvvool • -20°C kuni +50°C • kaitseklass: IP44 (välitingimustes ja 
siseruumides kasutamiseks) • 8 valgusrežiimi (vilkumine, värvide segamine, hämardamine 
jne) • mälufunktsioon - aktiveeritakse pärast viimati kasutatud valgusrežiimi sisselülitamist • 
taimer 6h/18h - 6h sees ja 18 h automaatselt väljas • siseruumides ja välitingimustes 
kasutamiseks 

Hoiatus 

 
1. Võtke esmalt tuled karbist välja ja voltige need täielikult lahti, enne kui ühendate need 

vooluvõrku ja lülitate sisse. See hoiab ära liigse ülekuumenemise ja võimaliku 
tulekahju. 

2. Need tuled kuumenevad kasutamisel. Seetõttu ärge asetage neid teiste soojusallikate 
lähedusse ega katke neid. 

3. Ärge kasutage tulesid, kui need on mingil moel kahjustatud, sealhulgas juhul, kui 
kaabel on kahjustatud või kui on tekkinud lühis või kõrgepinge. 

4. Kasutage ainult kaasasolevat toiteadapterit. Ärge kunagi ühendage tulesid ega nende 
muid osi elektrivõrku ega mõne muu tootega. 

5. Toode vastab kaitseklassile IP44 ja sobib kasutamiseks välitingimustes. 
6. Tulede puhastamiseks kasutage niisket lappi ja ühendage need alati esmalt 

vooluvõrgust lahti. Laske tuledel enne nende kasutamist täielikult kuivada. 
7. Ärge muutke juhtmeid, sest see võib põhjustada lühise, tulekahju või vigastusi. 
8. Ühendage tuled elektrivõrgust lahti, kui te neid ei kasuta. 
9. See toode ei ole mänguasi! Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
10. Kaitske keskkonda. Kui toode pole enam kasutatav, viige see ettenähtud 

kogumispunkti. Ärge visake tavaliste olmejäätmete hulka. 
11. Toodet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Vältige kodu- ja arvutielektroonika 

lähedust või kokkupuudet sellega. 

 Valgusrežiimid: kombinatsioonid, lained, jada, aeglane süttimine, kiire vilkumine, aeglane 
tuhmumine, vilkumine, püsivalt sisse lülitatud. Režiime lülitatakse juhtnupul oleva nupu abil. 
Integreeritud mälukiip tagab, et viimati kasutatud režiim aktiveeritakse tulede uuesti 
sisselülitamisel. 

 
Taimer lülitab tuled automaatselt sisse ja välja. Lülitage see sisse, vajutades pikalt nuppu 
toiteadapteril. Taimeri aktiveerimisest annab märku nupul olev tuli. Taimer töötab järgmiselt: 
pärast aktiveerimist lülitatakse tuled kuueks tunniks sisse, seejärel lülituvad tuled 18 tunniks 
välja ja see jätkub,  kuni lülitate taimeri välja. 


