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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI

AVERTISMENTE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Globuri 
Strălucitoare 
Crăciun

• Decorații ca perdelele, 
• 4 motive diferite, Brad de Crăciun, ren, Moș Crăciun, om 
de zăpadă. Fiecare are un tipar unic și apoi decorațiuni mai 
mici precum zăpadă, conuri....
•Rezistent la apă, plastic rezistent, nu dăunează mediului – 
reutilizabil, voltaj scăzut, lumini LED.
•Poate fi folosit în interior sau exterior – cu grijă.
•Cablul are o lungime de 3 metri și sunt 10 globuri decora-
tive.

Alegeți un perete pe care doriți să atârne produsul, asigu-
rați-vă că aveți o priză în apropiere, le puteți folosi și pentru 
a decora bradul de Crăciun.
Dacă ați cumpărat mai mult de una, le puteți conecta și 
faceți o perdea foarte lungă. Pur și simplu se conectează, un 
capăt trebuie apoi conectat la sursa de alimentare, în caz 
contrar nu va funcționa. Nu trebuie să aibă același model, de 
exemplu puteți conecta un ren cu Moș Crăciun.

Nu expuneți lumina la lichide și umezeală peste 90%
Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă 
defectele produsului cauzate de dezasamblare.
Nu lăsați copiii singuri cu produsul.
Dacă s-a spart, luați bucățile sparte și aruncați produsul.
Dacă capetele ledurilor se rup, nu îl expuneți la apă, 
înainte să le folosiți afară trebuie să vă asigurați că nimic 
nu e rupt. 

Dacă ați cumpărat mai mult de una, 
le puteți conecta și faceți o perdea foarte lungă.


