
PL

PL -1-                          Aktualną instrukcję obsługi znajdziesz na www.tvproducts.pl

ELEKTRYCZNE SWIECE WOSKOWE  
LED 3 szt.
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać 
się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

OSTRZEŻENIE
Bezpłomieniowe świece LED wykonane są z wosku 
parafinowego. Materiał ten ma niską temperaturę 
topnienia, dlatego nie należy stawiać świec w 
pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może dojść 
do ich deformacji, co może być przyczyną ich 
nieodwracalnego uszkodzenia. Wosk jest bardzo 
plastycznym materiałem i dlatego wskazanym jest 
stawianie świec na podkładkach, aby nie doszło do 
zabrudzenia np. powierzchni mebli.

WKŁADANIE BATERII
Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującej się od 
spodu świecy i włóż do niej 3 szt. baterii 1,5V typu 
AAA. Podczas wkładania zwróć uwagę na prawidłową 
biegunowość. Załóż pokrywę z powrotem.
Wskazówka: zalecamy 
używanie najwyższej 
jakości baterii 
alkalicznych. 
Nie wolno mieszać ze 
sobą różnych typów 
baterii ani starych z 
nowymi. Gdy świece nie 
będą używane przez 
dłuższy okres, należy 
wyjąc z nich baterie.

ZAŁĄCZANIE / 
WYŁĄCZANIE
Przełącz wyłącznik 
znajdujący się od spodu 
świecy w pozycję ON. 
Aby wyłączyć, przełącz 
go w pozycję OFF.

CZYSZCZENIE
Powierzchnię świec należy czyścić suchą, miękką 
szmatką. W razie potrzeby można szmatkę lekko 
zwilżyć wodą z mydłem. Nie wolno używać  
chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i 
 elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go 
w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 

nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów 
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w 
załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie 
uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji 
obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu 
w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 
konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku  
z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego 
posługiwania się produktem, używania produktu w 
sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania 
go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem 
nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego 
zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze 
zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego 
właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i 
nie odpowiada za błędy powstałe w druku. 
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości  
w zależności od modelu produktu.


