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Κωδ: ΚΕΡΙ2773 
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ ΜΕ LED ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οδηγίες ασφαλείας 
• Το προϊόν είναι διακοσµητικό. ∆εν είναι παιχνίδι! 

• Το προϊόν είναι σχεδιασµένο για οικιακή και όχι εµπορική χρήση. Χρησιµοποιήστε το προϊόν µόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες 
χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.   

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τη συσκευή και τα υλικά συσκευασίας µακριά από παιδιά και ζώα. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και 
ασφυξίας! 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι µπαταρίες µπορεί να είναι θανατηφόρες αν καταποθούν! Γι' αυτό το λόγο, κρατήστε τις µπαταρίες και το προϊόν 
µακριά από παιδιά. Αν µια µπαταρία καταποθεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια άµεσα. 

• Πριν εισάγετε τις µπαταρίες, ελέγξτε αν οι επαφές των κεριών ή του τηλεχειριστήριου και των µπαταριών είναι καθαρές. Καθαρίστε 
τις αν χρειάζεται. 

• Χρησιµοποιείτε µόνο τις σωστές µπαταρίες.  
• Πάντα να αντικαθιστάτε τις µπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιµοποιείτε µπαταρίες διαφορετικού τύπου ή µάρκας, ή µπαταρίες µε 

διαφορετική χωρητικότητα. Όταν αντικαθιστάτε τις µπαταρίες, προσέχετε τη σωστή πολικότητα (+/-). 
• Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το κερί αν έχουν εξαντληθεί ή αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το προϊόν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη που µπορεί να προκύψει από διαρροή µιας µπαταρίας.  

• Αν µια µπαταρία έχει διαρροή, µην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή το δέρµα, τα µάτια και οι βλενογόνοι αδένες σας µε το υγρό της 
µπαταρίας. Αν αγγίξετε υγρό µπαταρίας, ξεπλύνετε τις περιοχές που ακούµπησαν µε άφθονο νερό αµέσως και επικοινωνήστε µε 
έναν γιατρό το συντοµότερο δυνατόν.  

• Αφαιρέστε µια µπαταρία που έχει διαρροή από το προϊόν αµέσως. Καθαρίστε τις επαφές πριν εισάγετε νέα µπαταρία. 
• Οι µπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιστούν µε κανένα τρόπο, να αποσυναρµολογηθούν, να απορριφθούν σε φωτιά, να βυθιστούν 

σε υγρά, ή να βραχυκυκλωθούν.  
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολικές θερµοκρασίες, µεγάλες διακυµάνσεις θερµοκρασίας, απευθείας ηλιακό φως ή υγρασία. 
• Κρατάτε επαρκή απόσταση από πηγές θερµότητας όπως εστίες κουζίνας, φούρνους, τζάκια ή αναµµένα κεριά. 
• Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και µην το χτυπάτε. 
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν µπορεί να βραχεί ή να πέσει σε νερό. 
• Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν. Ξεσκονίστε το προϊόν µε ένα µαλακό, 

στεγνό πανί. Μπορείτε να καθαρίσετε πιο έντονη βροµιά µε ένα ελαφρώς νωπό πανί. 

• Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, µακριά από παιδιά και ζώα, σε ένα στεγνό, καθαρό µέρος, προστατευµένο από 
απευθείας ηλιακό φως. 

• Αν το προϊόν χαλάσει, µην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε µόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών. 

Περιεχόµενα 

• 1 κερί LED 
• 1 στεφάνι 
• 3 µπαταρίες 1,5 V, τύπου ΑΑΑ 
• Οδηγίες χρήσης 
Λειτουργία 
1. Αποσυσκευάστε όλα τα παρεχόµενα εξαρτήµατα και ελέγξτε ότι είναι όλα παρόντα και δεν έχουν φθορές από τη µεταφορά. Αν 

βρείτε κάποια βλάβη ή φθορά, µην τα χρησιµοποιήσετε (!), αλλά επικοινωνήστε άµεσα µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. 
Μην πετάξετε τη συσκευασία, έτσι ώστε το προϊόν να µπορεί να αποθηκευτεί εκεί όταν δεν χρησιµοποιείτε τα κεριά. 

2. Ανοίξτε το διαµέρισµα µπαταριών στο κάτω µέρος του κεριού: πιέστε προς το κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταριών και αφαιρέστε 
το κάλυµµα.  

3. Εισάγετε τις µπαταρίες. Θα χρειαστείτε 3 µπαταρίες 1,5 V τύπου ΑΑΑ. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-). 
4. Τοποθετήστε το κάλυµµα στη θέση του.  
5. Σπρώξτε το διακόπτη στο κάτω µέρος του κεριού στη θέση Ι για να το ενεργοποιήσετε, και στη θέση 0 για να το απενεργοποιήσετε. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για εξοικονόµηση ενέργειας, το κερί απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 4 ώρες. Παρόλα αυτά, µπορείτε να το 
απενεργοποιήσετε όποτε θέλετε, σπρώχνοντας το διακόπτη στη θέση 0 και µετά στη θέση Ι ξανά. Αν η απόδοση των κεριών µειωθεί, 
θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Αριθµός προϊόντος: Ζ 02773 
Μοντέλο κεριού: Η13005 
Μοντέλο στεφανιού: 0000999 
Παροχή ρεύµατος: 4,5 V DC (3 x 1,5 V µπαταρία τύπου ΑΑΑ) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.  
• Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ηµεροµηνία αγοράς. 
• Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιµολόγιο) 
• Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώµατα και κακοτεχνίες. 
• Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλµένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
• Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τµήµα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο µπορούν να παραδίδονται στα καταστήµατα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

• H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από µη εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
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