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

KONTAKT

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu. Możesz 
ubiegać się o gwarancję od D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Słowenia, zwracając się z żądaniem o bezpłatną wymianę 
lub pełny zwrot kosztów nieodpowiedniego produktu.
Wyślij wiadomość e-mail (support@d4web.eu) z numerem 
zamówienia i datą zakupu. Okres trwałości produktu wynosi 24 
miesiące od daty otrzymania produktu.

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

JAK UŻYWAĆ

OSTRZEŻENIA

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTRUKCJA

• 1x błyszczące 
kuleczki świąteczne

• Kurtyna jako dekoracja, 
• 4 różne motywy; choinka, jeleń, Mikołaj, bałwan. Każda ma 
jeden z głównych motywów oraz małe dekoracje jak sztuc-
zny śnieg czy szyszki.
• Wodoodporny, trwały twardy plastik, przyjazny środowisku 
- wielokrotnego użytku, niskie napięcie, światła LED.
• Może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz - z 
zachowaniem ostrożności.
• Kabel o długości 3 metrów, 10 dekoracyjnych kulek.

• Wybierz odpowiednią ścianę, na której chcesz powiesić 
zasłonę, upewnij się, że masz w pobliżu dostępne gniazdko, 
możesz je również wykorzystać do dekoracji choinki.
• Jeśli kupiłeś więcej niż jedną, możesz je połączyć i 
stworzyć jedną naprawdę długą zasłonę. Wystarczy 
podłączyć jeden do drugiego, jeden koniec musi być 
podłączony do głównego źródła energii, inaczej nie będzie 
działać. Nie muszą to być te same motywy, możesz 
połączyć jelenia z Mikołajem.

Nie narażać lampki na działanie płynów i wilgoci.
Nie należy samodzielnie demontować produktu. Gwarancja 
nie obejmuje wad produktu spowodowanych demontażem.
Nie zostawiaj dzieci samych z produktem.
W przypadku stłuczenia ostrożnie podnieść stłuczone 
elementy i wyrzucić produkt. 
Jeśli kulki lampy są w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie 
pozwól, aby były narażone na kontakt z wodą, przed 
użyciem na zewnątrz upewnij się, że nic nie jest uszkod-
zone.

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną, możesz je połączyć
i stworzyć jedną naprawdę długą zasłonę.


