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E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Μπορείτε να 
διεκδικήσετε την εγγύηση από την εταιρεία D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία   και να ζητήσετε δωρεάν αντικατάσταση 
ή επιστροφή της αξίας του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται. Στείλτε 
μας ένα email στη διεύθυνση support@d4web.eu με τον αριθμό 
παραγγελίας και την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 
24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• 1x Λαμπερές 
Χριστουγεννιάτικες 
μπάλες

• Κουρτίνα σαν διακόσμηση, 
• 4 διαφορετικά μοτίβα: Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ελάφια, Άγιος 
Βασίλης, χιονάνθρωπος. Καθένα έχει ένα από τα κύρια μοτίβα, και στη 
συνέχεια μικρές διακοσμήσεις όπως ψεύτικο χιόνι, κώνοι…
• Αδιάβροχο, ανθεκτικό σκληρό πλαστικό, φιλικό προς το περιβάλλον - 
επαναχρησιμοποιούμενο, χαμηλή τάση, φώτα LED.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
με προσοχή.
• Καλώδιο μήκους 3 μέτρων, 10 διακοσμητικές μπάλες.

• Επιλέξτε έναν τοίχο στον οποίο θέλετε να κρεμάσετε την κουρτίνα, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμη πρίζα κοντά, μπορείτε επίσης να τα 
χρησιμοποιήσετε για να στολίσετε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

• Εάν αγοράσατε περισσότερα από ένα, μπορείτε να τα συνδέσετε και 
να φτιάξετε μια πολύ μακριά κουρτίνα. Απλώς συνδέστε το ένα στο 
άλλο, το ένα άκρο πρέπει να συνδεθεί στην κύρια πηγή ενέργειας, 
διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο μοτίβο, 
για παράδειγμα μπορείτε να συνδέσετε τα ελάφια με τον Άγιο Βασίλη.

Μην εκθέτετε τον λαμπτήρα σε υγρά και υγρασία> 90%.
Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το προϊόν. Η εγγύηση 
δεν καλύπτει ελαττώματα προϊόντος που προκαλούνται 
από την αποσυναρμολόγηση.
Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους με το προϊόν.
Εάν σπάσει, σηκώστε προσεκτικά τα σπασμένα κομμάτια 
και πετάξτε το προϊόν.
Εάν τα σφαιρίδια του λαμπτήρα έχουν σπάσει με 
οποιονδήποτε τρόπο, μην το αφήσετε να εκτεθεί στο 
νερό, πριν τα χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικούς χώρους 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει σπάσει τίποτα.

Εάν αγοράσατε περισσότερα από ένα, μπορείτε 
να τα συνδέσετε και να φτιάξετε μια πολύ μακριά κουρτίνα. 


