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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 λαμπερή 
κουρτίνα LED
• 1x τηλεχειριστήριο 
φώτων LED (η 
μπαταρία CR2025 
δεν περιλαμβάνεται)

• Κουρτίνα σαν διακόσμηση, μήκους 3 x 3 μέτρων με 300 φώτα LED.
• Διαθέτει 10 άγκιστρα, που εξασφαλίζουν εύκολη χρήση οπουδήποτε 
θέλετε.
• Αδιάβροχο, ανθεκτικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον - 
επαναχρησιμοποιήσιμα, χαμηλής τάσης, φώτα LED.
• Καθολική φόρτιση USB, μπορεί να φορτιστεί με USB υπολογιστή, 
power bank ή φορτιστή USB - μέγιστη είσοδος προσαρμογέα 1.5a.
• Η συνιστώμενη χρήση είναι για εσωτερικούς χώρους.

Μη λύνετε τα κορδόνια πριν το κρεμάσετε, μπορεί να μπερδευτεί 
εύκολα, βεβαιωθείτε επίσης ότι όλα τα φώτα λειτουργούν πριν από το 
κρέμασμα.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τοίχο όπου θέλετε την κουρτίνα και στη 
συνέχεια βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμη επιλογή φόρτισης κοντά.
Κρεμάστε τα άγκιστρα στο κύριο κορδόνι στα καρφιά (δεν 
περιλαμβάνονται), τα οποία τοποθετήσατε στον τοίχο. Όταν όλα τα 
άγκιστρα είναι σταθερά, λύστε τα κορδόνια προσεκτικά.
Τα φώτα έχουν 8 λειτουργίες για να αναβοσβήνουν, τις οποίες μπορείτε 
να αλλάξετε με ένα τηλεχειριστήριο ή το κουμπί στο επάνω μέρος του 
USB.

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.
Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, κρατήστε το μακριά 
από παιδιά κάτω των 3 ετών.
Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πνιγμού εάν αποκολληθούν 
μικρά κομμάτια.
Κρατήστε το μακριά από φωτιά ή αναμμένες φλόγες.


