
FI Käyttöopas Brilagi-jouluvalot 
  
Hyvä asiakas, kiitos, kun ostit tuotteemme. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä 
varmistaaksesi, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Opas auttaa myös välttämään 
väärinkäytön tai mahdolliset vauriot. Vältä laitteen väärää käsittelyä ja noudata aina 
sähkölaitteiden käytön periaatteita. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa. 
  
Kuvaus 
  
• virtalähde: 230 V AC • -20°C - +50°C • suojausluokka: IP44 (ulkokäyttö ja sisäkäyttö) • 
kahdeksan eri valaisutilaa (vilkkuminen, valon sekoittaminen, himmennys jne.) • 
muistitoiminto - viimeksi käytetyn valotilan aktivoinnin jälkeen • ajastin 6h/18h - 6h kuluttua 
kytkemisestä laite sammuu ja käynnistyy automaattisesti uudelleen 18h kuluttua • sisä- ja 
ulkokäyttö 
  
Varoitus 
  

1.     Pura ensin valot pakkauksesta ja avaa ne kokonaan ennen kuin kytket ne 
pistorasiaan ja päälle. Tämä estää liiallisen ylikuumenemisen ja mahdollisen 
tulipalon.  

2.     Nämä valot kuumenevat käytön aikana. Älä siis aseta niitä muiden lämmönlähteiden 
lähelle äläkä peitä niitä. 

3.     Älä käytä valoja, jos ne ovat vaurioituneet millään tavalla, esimerkiksi jos kaapeli on 
vaurioitunut tai jos on tapahtunut oikosulku tai korkea jännitepiikki. 

4.     Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä koskaan kytke valoja tai niiden osia 
sähköverkkoon tai muihin tuotteisiin. 

5.     Tuote on suojausluokan IP44 mukainen ja soveltuu ulkokäyttöön. 
6.     Puhdista valot kostealla liinalla ja irrota aina ensin sähköverkosta. Anna valojen 

kuivua kokonaan ennen niiden käyttöä. 
7.     Älä muokkaa johdotusta, sillä se voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon tai vamman. 
8.     Irrota valot sähköverkosta, kun niitä ei käytetä. 
9.     Tämä tuote ei ole lelu! Pidä poissa lasten ulottuvilta. 
10.  Suojele ympäristöä. Jos tuote ei ole enää käytettävissä, hävitä se sille tarkoitetussa 

keräyspisteessä. Älä hävitä tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
11.  Tuotetta saavat käyttää vain aikuiset. Vältä koti- ja tietokone-elektroniikan läheisyyttä 

tai kosketusta niihin. 
  
Valo/vilkkuvat tilat: yhdistelmät, aallot, sekvenssi, hidas valo, nopea vilkkuminen, 
hidas häipyminen, salama, tasainen. Tilat vaihdetaan ohjaimen painikkeella. 
Sisäänrakennettu muistisiru varmistaa, että viimeksi käytetty tila aktivoituu valojen syttymisen 
jälkeen. 
  
Ajastin sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti. Käynnistä se painamalla painiketta 
pitkään virtalähteen päällä. Ajastimen aktivoinnista ilmoittaa painikkeen valo. Ajastin 
toimii seuraavasti. Aktivoinnin jälkeen valot kytketään päälle kuudeksi tunniksi. Tämän 
jälkeen valot ovat pois päältä kahdeksantoista tuntia ja tällä tavalla koko ajan, kunnes kytket 
ajastimen pois päältä. 
 


