
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 Perdea LED 
strălucitoare
• 1x telecomandă 
lumini LED (bateria 
tip CR2025 nu e 
inclusă)

• Decorațiune ca o perdea, are 3 x 3 metri și 300 de lumini 
tip LED.
• Are peste 10 cârlige, deci se poate folosi simplu oriunde 
doriți.
• Rezistentă la apă, material durabil, material prietenos cu 
mediul – reutilizabil, voltaj scăzut, lumini LED.
• Încărcare universală prin USB, se poate încărca de la 
computer, acumulator extern sau încărcător cu USB – curent 
maxim de 1.5a.
• Utilizare recomandată pentru interior. 

Nu dezlegați firele înainte de atârnare, se pot încurca, asigu-
rați-vă că toate luminile funcționează înainte de a le atârna.
Alegeți un perete pe care doriți să le atârnați dar asigurați-vă 
că aveți în apropiere surse de încărcare.
Atârnați cârligele firelor pe cuie (nu sunt incluse), pe care 
le-ați instalat pe perete. Când toate sunt stabile, dezlegați 
firele cu atenție.
Luminile au 8 moduri de iluminare, care îl puteți schimba cu 
o telecomandă sau butonul din partea de sus a USB-ului.

Nu expuneți lumina la lichide și umezeală peste 90%
Nu dezasamblați dvs. produsul. Garanția nu acoperă 
defectele produsului cauzate de dezasamblare.
Acest produs nu e o jucărie, țineți departe de copiii sub 3 
ani.
Poate fi un pericol de înghițire dacă se scot piesele mici.
Țineți departe de foc sau flame deschise. 


