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Informacje ogólne
Instrukcja obsługi 

Instrukcję uważnie przeczytać, zachować 
i przekazać innym użytkownikom urządzenia. 
Opakowanie zachować do bezpiecznego 
przechowywania produktu. Produkt nie jest 
przeznaczony do zastosowań komercyjnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań komercyj-
nych. Nadaje się do dekoracji wnętrz.
Objaśnienie symboli
W treści niniejszej instrukcji obsługi, na samym łańcuchu 
świetlnym i na opakowaniu użyto następujących symboli 
i haseł ostrzegawczych.

INFORMACJA! 
To hasło ostrzegawcze wskazuje na 
potencjalne straty materialne.

Umieszczając znak CE producent deklaruje,  
że urządzenie elektryczne spełnia wymogi 
dyrektyw europejskich.

Ten symbol wskazuje, że produkt wykorzystuje 
bardzo niskie napięcie znamionowe  
(SELV/PELV).

UWAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze 
wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, 
które w razie nieuniknięcia może prowadzić 
do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

  Tylko do użytku w pomieszczeniach.

INFORMACJA! 
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

• Materiał opakowania i łańcuch świetlny chronić przed 
dziećmi! 
Produkt i opakowanie nie służą do zabawy, 
niebezpieczeństwo obrażeń!

• Opakowanie zachować do bezpiecznego przechowy-
wania produktu.

• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić produkt 
pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku 

stwierdzenia takich uszkodzeń nie uruchamiać 
łańcucha świetlnego i skontaktować się z Centrum 
Serwisowym.

• Łańcucha świetlnego nie podłączać do zasilania,  
gdy znajduje się jeszcze w opakowaniu.  
Niebezpieczeństwo pożaru.

• Diody LED nie są przeznaczone do wymiany.
• Źródło światła zamontowane w łańcuchu świetlnym LED 

nie nadaje się do wymiany. Po upływie okresu 
żywotności źródła światła trzeba wymienić cały produkt.

• Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa baterii
WAŻNE! 
Niebezpieczeństwo obrażeń

• WAŻNE! Niebezpieczeństwo wybuchu 
związane z nieprawidłową wymianą baterii.

• Baterie zastępować wyłącznie bateriami 
takiego samego typu lub równoważnymi.

• Umieszczając baterie zwracać uwagę  
na prawidłowe ułożenie biegunów.

• W razie potrzeby przed umieszczeniem 
baterii oczyścić styki baterii i urządzenia.

• Baterie chronić przed dziećmi.
• W razie połknięcia baterii bezzwłocznie 

zasięgnąć porady lekarskiej.
• Nigdy nie podejmować prób ładowania 

baterii nieprzeznaczonych do ponownego 
ładowania.

• Baterii nie wrzucać do ognia ani nie 
wystawiać na oddziaływanie wysokich 
temperatur (niebezpieczeństwo wycieku 
elektrolitu).

• Baterii nie zwierać i nie demontować.
• Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami 

śluzowymi. Miejsca, które miały kontakt 
z elektrolitem natychmiast przepłukać 
dużą ilością czystej wody, a następnie 
bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

• Na czas długich przerw w użytkowaniu 
baterie wyjąć z urządzenia.

W zestawie
• Łańcuch świetlny LED
• 3 baterie AA/LR6, 1,5 V 
• Instrukcja obsługi

Wymiana baterii
Otworzyć komorę baterii, przesuwając na bok pokrywkę 
komory baterii. Umieścić baterie w komorze baterii 
zwracając uwagę na ich prawidłową polaryzację, 
a następnie ponownie zamknąć komorę baterii.

Użytkowanie
Aby włączyć łańcuch świetlny, przestawić włącznik/
wyłącznik 3 do położenia ON.
Aby wyłączyć łańcuch świetlny, przestawić włącznik/
wyłącznik do położenia OFF.
Aby włączyć funkcję programatora czasowego łańcucha 
świetlnego, przestawić włącznik/wyłącznik do położenia 
TIMER. Przy aktywnej funkcji programatora czasowego 
łańcuch świetlny jest włączony przez 6 godzin, 
a następnie wyłącza się na 18 godzin.

Czyszczenie i przechowywanie
Do usuwania z urządzenia zabrudzeń, jak np. kurz itp. 
stosować wyłącznie nawilżoną szmatkę nie pozostawia-
jącą kłaczków. Nigdy nie używać do czyszczenia alkoholu 
ani rozpuszczalników!
Nieużywany łańcuch świetlny przechowywać w suchym 
miejscu, w oryginalnym opakowaniu.

Dane techniczne
Model: YL-LC20-K (zimna biel), YL-LC20-B (bursztynowy), 
YL-LC20-W (ciepła biel), YL-LC20-C-K (zimna biel), 
YL-LC20-C-B (bursztynowy), YL-LC20-C-W (ciepła biel)
Wejście: 3 baterie AA/LR6, 1,5 V ; 0,35 W
Klasa ochronności: 
Strumień świetlny:
YL-LC20-W, YL-LC20-K, YL-LC20-B: ok. 3,5 lm / LED
YL-LC20-C-W, YL-LC20-C-K, 
YL-LC20-C-B: ok. 1,5 lm / LED

Temperatura barwy światła
YL-LC20-W: ok. 2.600 K YL-LC20-C-W: ok. 2.500 K
YL-LC20-K: ok. 21.000 K YL-LC20-C-K: ok. 19.000 K
YL-LC20-B: ok. 2.000 K YL-LC20-C-B: ok. 1.900 K

Zużytych urządzeń nie wyrzucać razem 
z odpadami komunalnymi! 
Jeżeli łańcucha świetlnego nie można dalej 
użytkować, to każdy konsument jest 
ustawowo zobowiązany do przekazania 
zużytego sprzętu (oddzielnie od 
odpadów komunalnych), np. do gminnego/ 
dzielnicowego punktu odbioru surowców 
wtórnych. Działanie takie zapewnia 
prawidłową utylizację zużytego sprzętu  
i pozwala uniknąć niekorzystnych wpływów 
na środowisko. Z tego względu urządzenia 
elektryczne są oznakowane przedstawionym 
w tym miejscu symbolem.

Baterii i akumulatorów nie wyrzucać 
razem z odpadami komunalnymi! 
Aby zapewnić ekologiczną utylizację, każdy 
konsument jest ustawowo zobowiązany do 
przekazania wszystkich baterii/akumulatorów 
do gminnego/dzielnicowego punktu odbioru 
surowców wtórnych lub sklepu – niezależnie 
od tego, czy zawierają substancje szkodliwe*, 
czy nie. Łańcuch świetlny przekazywać do 
utylizacji w całości (razem z baterią) po 
uprzednim rozładowaniu. 
* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Deklaracja zgodności 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,  
Lange Mühren 1,  
20095 Hamburg, Niemcy 
oświadcza z pełną odpowiedzialnością,  
że opisane powyżej produkty spełniają 
podstawowe wymogi przywołanych 
dyrektyw Unii Europejskiej. Deklarację 
zgodności UE można uzyskać pod adresem 
producenta podanym w karcie gwarancyjnej.


