
MANUAL DE UTILIZARE PENTRU  

BECURI PENTRU INSTALAŢIA CU LED-URI DE CRĂCIUN din seria RXL 

DECORAŢIUNI CU BECURI din seria RXL 

 

NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR  

CLASĂ DE PROTECȚIE: IP 20  

 

CITIŢI MANUALUL CU ATENȚIE  

 

ATENȚIE! AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ!  

NU CONECTAȚI INSTALAȚIA LA SURSA DE ALIMENTARE CÂT TIMP ESTE ÎNCĂ ÎMPACHETATĂ 

BECURILE NU SE POT ÎNLOCUI  

INSTALAŢIA CU BECURI NU TREBUIE UTILIZATĂ SAU LĂSATĂ SUB TENSIUNE ATUNCI CÂND SURSA DE ALIMENTARE A 

BECURILOR ESTE DEFECTĂ SAU DETERIORATĂ, ÎN SCHIMB TREBUIE SĂ FIE ELIMINATĂ LA DEȘEURI ÎN SIGURANȚĂ 

PERICOL DE ELECTROCUTARE, NU UTILIZAȚI DACĂ BECURILE AU FOST DETERIORATE SAU LIPSESC. 

PRODUSUL NU ESTE O JUCĂRIE, COPIII NU TREBUIE SĂ SE JOACE CU ACESTA.  

NU CONECTAŢI NICIUN ALT PRODUS LA ADAPTOR. ADAPTORUL FURNIZAT ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU 

DECORAȚIUNEA CU BECURI FURNIZATĂ.  

PĂSTRAŢI PRODUSUL LA DISTANȚĂ SIGURĂ FAȚĂ DE COPII.  

 

ALTE AVERTISMENTE IMPORTANTE  

Manualul de utilizare este parte a produsului. Acest manual conţine informații importante despre siguranță și despre 

utilizarea produsului. Citiţi în întregime aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare și familiarizați-vă cu modul 

de funcţionare a produsului. Utilizaţi produsul numai conform instrucțiunilor furnizate în acest manual și numai în 

scopul pentru care a fost destinat. Produsele marcate IP20 sunt numai pentru utilizare în interior. Becurile IP20 sunt 

proiectate să fie alimentate cu baterii AA, în funcţie de tipul de produs, cu excepţia decoraţiunilor cu becuri (RXL 231 

este alimentat de la priză prin adaptor/RXL 234 este alimentat direct de la priză). Tipul exact şi numărul bateriilor 

utilizate sunt întotdeauna înscrise pe ambalajul produsului. Acest produs nu este o jucărie. Copiii trebuie să fie 

supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu instalația. Utilizaţi produsul numai împreună cu adaptorul furnizat. 

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate avea ca rezultat decesul, deteriorarea bunurilor şi pierderea garanţiei. Dacă 

nu utilizaţi produsul timp mai îndelungat (de ex. vacanță), deconectați-l de la priza de perete. Înainte de conectarea 

adaptorului sau fișei la priza electrică asigurați-vă că instalația, adaptorul și fișa nu sunt deteriorate.  

AVERTISMENT  

Nicio deteriorare a produsului datorată nerespectării instrucțiunilor din acest manual nu va fi luată în considerare 

pentru garanție! Producătorul, importatorul, distribuitorul sau vânzătorul nu sunt responsabili pentru nicio deteriorare 

a bunurilor și nicio afectare negativă a sănătății produsă de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual, de 

instalarea, utilizarea, manipularea incorectă sau neautorizată, etc. Protejaţi cablul împotriva obiectelor ascuţite, 

deteriorării mecanice și suprafeţelor fierbinţi. Dacă un bec dintr-o serie dată este deteriorat, nu va funcţiona niciun 

bec din respectiva serie (respectivul circuit). 

Conţinutul ambalajului  

1. Instalaţii /decoraţiuni cu becuri cu LED cu mâner de baterie integrat conform specificației produsului. 2. Manual de 

utilizare  

3. Adaptorul pentru becuri RXL 231 al decoraţiunii cu becuri include un adaptor de curent alternativ care funcționează 

cu tensiune și curent de valori scăzute şi sigure. 

Specificaţii tehnice  

Adaptoare (valabil numai pentru RXL 231): imtzare: 220-240 V = 50/60 Hz, Clasă de protecţie: II 

Ieșire (specificaţia adaptorului — curent continuu / max. W / amperi (valabil pentru)) 

WD-IP-03001.5-T-3V / 1,5 W / 500 mA (RXL 231)  

Fișă de curent alternativ (valabil numai pentru RXL. 234):  

intrare: 220-240 V = 50/60 Hz, Clasă de protecție: II  



Utilizare preconizată  

Becurile de Crăciun marcate IP20 sunt destinate utilizării exclusiv în interior. Scopul lor este numai iluminarea 

decorativă a bradului de Crăciun sau a altor elemente de interior. Decorațiunile cu becuri servesc drept decorațiune.  

 

Manual de utilizare  

Scoateţi capacul compartimentului pentru baterii. Asiguraţi-vă că dispozitivul este oprit. Introduceți tipul și numărul 

de baterii indicate pe ambalaj, potrivind semnele marcate +, -. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii. 

Porniţi dispozitivul 

Dacă utilizați un prelungitor de cablu (pentru modelele care nu sunt alimentate cu baterii), este necesară utilizarea 

unui cablu cu tip de priză potrivit în raport cu tipul fișei/adaptorului. Introduceţi fişa adaptorului/flşa pentru priză 

într-o priză de curent alternativ. Becurile se vor aprinde. Becurile instalaţiei se aprind automat atunci când adaptorul 

este conectat la o priză de curent alternativ. Atunci când deconectaţi adaptorul /fişa de la priză, becurile se sting.  

Instalaţiile /decorațiunile cu becuri marcate cu „temporizator“ (cu pictogramă ceas) pe ambalaj au un temporizator 

încorporat în corpul adaptorului (sau mânerele bateriei). Funcţia de temporizator înseamnă că după prima pornire, 

instalația sau decorațiunea va fi întotdeauna aprinsă. După apăsarea butonului pentru modelele alimentate prin 

adaptor (butonul verde din fundal se aprinde), temporizatorul este setat pentru 6 ore. Apoi se oprește automat și 

rămâne oprit timp de 18 ore. Va funcţiona automat la aceste intervale (6 ore pornit/18 ore oprit) până când îl opriți 

prin apăsarea butonului a treia oară. Pentru modelele care sunt alimentate prin baterii, funcţia de temporizator este 

activată prin glisarea glisorului în poziția centrală (poziție temporizator). 

 

ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE 

Pentru prevenirea electrocutării, nu expuneți produsul la apă care picură sau apă pulverizată sau orice alt lichid, nu 

scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid. 

Pentru curățare utilizați numai un burete uscat și moale. Nu utilizați pentru curățare niciun fel de solvenți, benzină, 

benzene sau orice alți agenți de cutățare similari. Produsul s-ar putea deteriora. 

 

Eliminare ecologică deșeuri 

La finalul duratei de viață a echipamentului electric, acesta nu trebuie eliminat la deșeuri împreună cu deșeurile 

municipale nesortate. Duceți produsele vechi la un punct de colectare destinate acestui scop în conformitate cu 

reglementările locale. Contactați autoritățile locale sau punctele de colectare pentru detalii. 

 

Specificațiile produselor se pot schimba fără o notificare prealabilă. 

 

Simboluri utilizate 

 

Acest produs respect cerințele UE 

 

Numai pentru utiliozare în interior, grad de protecție IP20 

 

 Clasă de protecție II 

 

 

Produsul este clasificat ca un apparat electric care se supune prevederilor Directivei 2012/19/UE privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice. Nu eliminați la deșeuri împreună cu deșeurile municipale. 


