
NL Gebruiksaanwijzing voor Brilagi kerstverlichting 
 
Geachte klant, dank u voor de aankoop van ons product. Lees aandachtig de volgende 
instructies en neem ze in acht om ervoor te zorgen dat dit product veilig en tot uw volle 
tevredenheid gebruikt wordt. Zo kunt u ook oneigenlijk gebruik of beschadiging voorkomen. 
Voorkom ondeskundige omgang met het apparaat en volg altijd de gebruiksvoorschriften 
voor elektrische apparaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. 
 
Beschrijving 
 
• stroomvoorziening: 230V AC • -20°C tot +50°C • beschermingsklasse: IP44 (gebruik buiten 
en binnen) • 8 lichtstanden (knipperen, licht overgang, dimmen, enz.) • geheugenfunctie - na 
het inschakelen wordt de laatst gebruikte lichtstand geactiveerd • timer 6u/18u - na 6u vanaf 
het inschakelen schakelt hij automatisch uit en na 18u weer in • gebruik binnen en buiten 
 
Waarschuwing 
 
 

1. Pak de lampjes eerst uit de doos en wikkel ze volledig af voordat u ze in een 
stopcontact steekt en aanzet. Dit voorkomt overmatige oververhitting en mogelijke 
brand. 

2. Deze lampjes warmen op wanneer ze in gebruik zijn. Plaats ze daarom niet in de 
buurt van andere warmtebronnen en dek ze niet af. 

3. Gebruik de lampjes niet als ze op welke manier dan ook beschadigd zijn, ook niet als 
het snoer beschadigd is of als er een kortsluiting of hoog spanningspiek is geweest. 

4. Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter. Sluit de lampjes of een deel ervan 
nooit aan op het elektriciteitsnet of op een ander product. 

5. Het product voldoet aan beschermingsklasse IP44 en is geschikt voor gebruik 
buitenshuis. 

6. Om de lampjes schoon te maken, gebruikt u een vochtige doek en koppelt u ze altijd 
eerst los van het elektriciteitsnet. Laat de lampjes volledig drogen voordat u ze 
gebruikt. 

7. Probeer de bedrading niet zelf te repareren, want dat kan kortsluiting, brand of 
verwondingen tot gevolg hebben. 

8. Koppel de lampjes los van het elektriciteitsnet als u ze niet gebruikt. 
9. Dit product is geen speelgoed! Buiten het bereik van kinderen houden. 
10. Bescherm het milieu. Als het product niet meer bruikbaar is, werp het dan weg bij het 

daarvoor bestemde inzamelpunt. Gooi het niet bij het normale huisvuil. 
11. Het product mag alleen door volwassenen gebruikt worden. Vermijd de nabijheid van 

of het contact met huis- en computer elektronica. 
 
Licht/ knipper modi: Combinaties, golven, sequentie, langzaam oplichten, snel knipperen, 
langzaam vervagen, flitsen, constant aan. De modi worden omgeschakeld met de knop op 
de bediening. Geïntegreerde geheugenchip zorgt ervoor dat de laatst gebruikte stand 
geactiveerd wordt nadat de lichten ingeschakeld. 
 
De timer schakelt de lampen automatisch aan en uit. Inschakelen kan door lang op de knop 
op de stroomadapter te drukken. De geactiveerde timer wordt gesignaleerd door het lampje 
op de knop. De timer werkt als volgt. Na activering gaan de lampjes zes uur lang aan. 
Daarna worden de lampjes voor achttien uur uitgeschakeld totdat u de timer uitzet. 
 


