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INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA
Inainte de prima utilizare cititi cu atentie manualul de 
instructiuni si pastrati-l pentru consultari ulterioare.

1. Lumanarea nu are flacara reala, este facuta din 
parafina. Nu incecati sa ii dati foc deoarece poate 
duce la vatamari corporale sau poate deteriora 
produsul.

2. Lumanarea este fragila. Acordati o atentie 
deosebita sa nu o scapati deoarece se poate 
sparge sau I se poate deteriora carcasa de ceara 
sau componentele interne.

3. Produsul este destinat pentru uz intern.
4. Produsul nu este o jucarie. Copii nu ar trebuie sa 

se joace cu acesta.
5. Pastrati acest produs departe de umezeala, 

umiditate, apa sau orice alt lichid. Evitati utilizarea/
depozitarea la temperaturi extreme. Nu expuneti 
produsul la lumina directa a soarelui sau la surse 
de caldura.

6. Nu utilizati acest produs daca a fost deteriorat sau 
daca nu functioneaza normal.

7. Nu incercati sa reparati singur acest produs. In caz 
de defectare, contactati un service autorizat pentru 
verificare/reparatie.

8. Curatati produsul cu un material textil moale si 
usor umed. Nu utilizati abrazivi sau agenti chimici 
pentru curatare.
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INSTALAREA BATERIILOR

1. Intoarceti lumanarea si deschideti capacul 
compartimentului pentru baterii.

2. Introduceti doua baterii tip C respectand  polaritatea 
corecta, asa cum este indicat (bateriile nu sunt 
incluse).

3. Inchideti compartimentul pentru baterii.

Nota:
• Nu amestecati baterii vechi cu baterii noi sau 

baterii de marci diferite.
• Scoateti bateriile daca produsul nu va fi folosit o 

perioada mai lunga de timp.
• Cand se descarca bateriile, lumanarea incepe sa 

lumineze intermitent. Inlocuiti bateriile vechi cu 
unele noi respectand instructiunile de mai sus.

UTILIZARE
Pornirea/oprirea
Glisati comutatorul in pozitia ON pentru a porni 
lumanarea. Glisati-l in pozitia OFF pentru a opri 
lumanarea.

Temporizator
Glisati comutatorul in pozitia Timer pentru a activa 
functia Temporizator. Incepand de acum, lumanarea 
va ramane pornita timp de patru ore. Dupa aceasta 
perioada, lumanarea se va opri automat si va ramane 
oprita timp de 20 de ore. Dupa aceast timp, aceasta va 
porni din nou inca 4 ore. Ciclul se va repeta atata timp 
cat comutatorul este pus in pozitia Timer.
Pentru a reseta temporizatorul, setati comutatorul in 
pozitia OFF si apoi din nou in pozitia Timer la ora de 
pornire dorita.
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SPECIFICATII

Culoare Dimensiuni

LED0200 Ivory 76x130 mm

LED0200-1 Ivory 76x180 mm

LED0200-2 Ivory 76x230 mm

LED0201 Rustic black 76x130 mm

LED0201-1 Rustic black 76x180 mm

LED0202 Rustic white 76x130 mm

LED0202-1 Rustic white 76x180 mm

LED0203 Rustic pink 76x130 mm

LED0203-1 Rustic pink 76x180 mm

• Putere max.: 0,06 W
• Putere medie: 0,033 W
• Flux luminos: 4 lm
• Timp de iluminare: pana la 1000 h
• Functie temporizator
• Telecomanda (optional)
• Alimentare: 2 baterii tip C
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Romania
Reciclarea corecta a acestui 
produs (reziduuri provenind din 
aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile 
sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat 
impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai 
este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte 
daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii 
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă 
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si 
să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea 
resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia 
legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest 
produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu 
privire la locul si modul in care pot depozita acest produs 
in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali 
sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile 
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie 
amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, 
CS, ROMANIA.


	manual-led0200.pdf



