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

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1x Блестяща 
LED завеса
•  1x 
дистанционно за 
LED лампички 
(батерия CR2025 
не е включена)

• Декорация подобна на завеса, 3 x 3 метра дълга с 300 
LED лампички.
• Има 10 кукички, които гарантират лесно използване 
навсякъде, където искате.
• Водоустойчив, издръжлив материал, екологичен – за 
многократна употреба, нисък волтаж, LED лампички.
• Универсално USB зареждане, може да се зарежда с 
компютърно USB, зарядно или USB зарядно – 
максимална входна мощност на адаптера 1.5a.
• Препоръчва се употреба навън.

Не развързвайте конците преди да я закачите, могат 
лесно да се оплетат, също се уверете, че всички 
лампички работят, преди да я закачите.
Изберете желаната стена, където искате да бъде 
завесата, после се уверете, че имате налична опция за 
зареждане наблизо. 
Окачете кукичките на основната лента за пироните (не 
са включени), които сте забили в стената. Когато 
всичките кукички са стабилни, развържете конците 
внимателно.
Лампичките имат 8 мигащи режима, които можете да 
сменяте с дистанционно или бутона отгоре на USB-то.

Не излагайте светлината на течности и влага> 90%.
Не разглобявайте продукта сами. Гаранцията не покрива 
дефекти на продукта, причинени от разглобяем. 
Този продукт не е играчка, дръжте го далеч от деца под 
3-годишна възраст.
Възможна е опасност от задавяне, ако се откъснат малки 
части.
Дръжте далеч от огън или открити пламъци.


