
LV Lietotāja rokasgrāmata Brilagi Ziemassvētku gaismekļiem 

Cienījamais klients, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un 
ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pārliecinātos, ka šis produkts tiek lietots droši un 
atbilstoši. Norādījumi arī palīdzēs izvairīties no nepareizas lietošanas vai bojājumiem. 
Novērst nekvalificētu ierīces lietošanu un vienmēr ievērojiet elektroierīču lietošanas 
principus. Glabājiet šos norādījumus drošā vietā. 

 Apraksts 

 • barošanas avots: 230V AC • -20°C līdz +50°C • aizsardzības klase: IP44 (izmantošanai 
iekštelpām un ārpus telpām) • 8 gaismas režīmi (mirgošana, gaismas maiņa, aptumšošana 
utt.) • atmiņas funkcija - pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais gaismas režīms 
• taimeris 6h/18h - pēc 6h pēc ieslēgšanas tas automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas pēc 
18h •  izmantošanai iekštelpām un ārpus telpām 

 Brīdinājums 

 
1. Vispirms izpakojiet gaismekļus no kastes un pilnībā atritiniet, pirms pievienojat 

elektrības kontaktligzdai un ieslēdzat. Tas novērš pārmērīgu pārkaršanu un 
iespējamu ugunsgrēka izcelšanos. 

2. Šie gaismekļi lietošanas laikā sakarst. Tāpēc nenovietojiet tos citu siltuma avotu 
tuvumā un nenosedziet tos. 

3. Nelietojiet gaismekļus, ja tie ir jebkādā veidā ir bojāti, tostarp, ja vads ir bojāts vai, ja ir 
noticis īssavienojums vai augstsprieguma pārslodze. 

4. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri. Nekad nepieslēdziet gaismekli 
vai kādu to daļu elektrotīklam vai kādam citam izstrādājumam. 

5. Produkts atbilst IP44 aizsardzības klasei un ir piemērots lietošanai ārpus telpām 
6. Lai notīrītu gaismekļus, izmantojiet mitru drānu un vienmēr vispirms atvienojiet to no 

elektrotīkla. Pirms gaismekļu lietošanas ļaujiet pilnībā tiem nožūt. 
7. Neizjauciet elektroinstalāciju, jo tas var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos vai 

savainojumus. 
8. Atvienojiet gaismekli no elektrotīkla, kad to nelietojat. 
9. Šis produkts nav rotaļlieta! Sargājiet no bērniem. 
10. Aizsargājiet vidi. Kad produkts vairs nav izmantojams, nododiet to paredzētajā 

savākšanas vietā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem 
11. Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie. Izvairieties no datoru un mājsaimniecības 

elektronikas tuvuma vai saskares ar tiem. 

Gaismas/mirgošanas režīmi: Kombinēti, viļņveidīgi, secīgi, lēna iedegšanās, ātra 
mirgošana, lēna izdzišana, zibšņveida, vienmērīga ieslēgšanās. Režīmus pārslēdz ar 
vadības pogas palīdzību. Iestrādātā atmiņas mikroshēma nodrošina, ka pēdējais izmantotais 
režīms tiek aktivizēts pēc tam, kad gaismeklis tiek ieslēgts. 

 
Taimeris automātiski ieslēdz un izslēdz gaismekli. Ieslēdziet to ilgi turot nospiestu pogu uz 
strāvas adaptera. Par aktivizētu taimeri signalizē pogas indikators. Taimeris darbojas šādi. 
Pēc aktivizēšanas gaismeklis darbojas ieslēgts sešas stundas. Tad gaismeklis izslēdzas uz 
astoņpadsmit stundām un šādā veidā visu laiku, līdz tiek izslēgts taimeris. 


