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3D Rope Light Figure

  Introduction

  Intended use

This product is suitable for indoors and outdoor use 
as decorative lighting. The appliance is only intended 
for use in private households, and not intended for 
commercial use.

  Delivery scope

1 3D rope light figure

For Z31531A / B / C / E / F-BS:
4 Ground spikes

For Z31531D-BS:
4 Cable ties
2 Screws
2 Dowels

1 Operating instructions

  Description of parts

1  3D rope light figure
2  Mains plug

For Z31531A / B / C / E / F-BS:
3  Ground stake

For Z31531D-BS:
4  Cable ties
5  Screw
6  Dowel

  Technical data

Operating voltage: 230–240 V~, 50 Hz, 
Ambient temperature:  from -15 °C to +25 °C

Protection class: 
IP class:  IP44 (spray water protected)
LED:   3 V , 0.06 W 

24 LED per meter
Rated power:  Z31531A-BS:  13.5W, 

Z31531B-BS:  9W, 
Z31531C-BS:  18W, 
Z31531D-BS:  9W, 
Z31531E-BS:  13.5W, 
Z31531F-BS:  13.5W

LED are not replaceable.

Safety information

   DANGER OF 
DEATH AND ACCIDENTS FOR 
TODDLERS AND CHILDREN! 

Never leave children unsupervised with the 
packaging material. The packaging material 
represents a danger of suffocation. Children 
frequently underestimate the dangers. Please 
keep children away from the device at all times.

  This device is not a toy and should not be 
played by children. Children are not able to 
understand the dangers that can occur when 
handling this device.

  This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children 
without supervision.

Avoid the danger of  
death from electric shock!

  Before use, ensure that the mains voltage  
available is the same as the required operating 
voltage for the device (230–240 V~).
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  This product is intended for use outdoor but 
should be plugged into a socket which is located 
in an indoor location.

  Before connecting to the mains, always check 
the product for any damage.

  Never use the product if you find damage of 
any kind.

  The connecting cable cannot be repaired! If the 
cable is damaged, the product must be taken 
out of use and disposed of in the proper way.

  This product does not contain any parts which 
can be serviced by the user. The bulbs cannot 
be replaced.

  Never open any of the electrical parts or insert 
any kind of object into them. 

  Protect the product from sharp edges, mechanical 
loads and hot surfaces.

  Do not install with sharp fasteners or nails. 
  Always remove the mains plug from the socket 

before installing, dismantling or cleaning.
  Never touch the mains plug or the 3D rope light 

figure with wet hands.
  CAUTION! RISK OF OVERHEATING!  
Do not operate the product whilst it is still in the 
packaging.

  Use the lighting only with the parts described 
in these instructions.

  If the product is not to be used for any length 
of time (e.g. holidays), disconnect it from the 
power supply.

  After use store the product in the original pack-
aging to avoid causing unintentional damage.

  Keep the product away from ponds and other 
bodies of water. Install the product at least 2 m 
from water containers. Avoid locations where 
flooding occurs after heavy rain.

  Use the product outdoors only when connected 
to a mains socket protected by a residual- 
current device (RCD) with a rated trip current 
of not more than 30 mA.

  Outdoor mains sockets must be suitable for use 
outdoors and should be at least 2.5 m from the 
nearest water container or body of water.

  The product is protected against splash water 
(IP44). This protection standard is only possible 
if the mains socket also fulfills requirements of 
at least the same protection class.

  Ensure that the product is not laid out through 
areas in which lawn mowers, strimmers, shears 
or similar cutting tools are used.

  Ensure that the product does not present a trip 
hazard.

  If you have any questions about the product or 
are unsure about any of its aspects, please seek 
the advice of an electrical equipment specialist.

Only for Z31531D-BS (Shooting star):
 CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

Before installation please ensure that there is no 
concealed wiring where you are intending to drill.

 CAUTION! WATER DAMAGE! Before  
installation please ensure that there are no con-
cealed pipes where you are intending to drill.

  Installation

Only for Z31531C-BS (Snowman) and 
Z31531E-BS (Christmas tree) (Fig. A):
  Bend the two wire elements carefully out from 

one another.

For all models except Z31531D-BS 
(Shooting star):
  Stand the 3D rope light figures 1  on a stable 

substrate.
  If possible fix the 3D rope light figures 1  in 

place with the ground spikes 3 .
  Check the stability of the 3D rope light figures 1 .

Only for Z31531D-BS (Shooting star)  
(Fig. B):
Check that the wall is suitable for attaching the 3D 
rope light figure 1  before you start installation. If 
necessary ask a suitable specialist about how best 
to attach the product and whether the supplied 
screws 5  and dowels 6  are suitable for the wall.

  Mark the desired positions of the two holes to 
be drilled in the wall.

  Drill the holes in the desired positions.
  Insert a dowel 6  into each of the drilled 

holes.
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  Screw a screw 5  into each dowel 6 .
  Draw the cable ties 4  through the eyes in the 

3D rope light figure 1 .
  Close the cable ties 4 .
  Suspend the 3D rope light figure 1  from the 

screws 5  using the cable tie loops.

  Use

  Plug the mains plug 2  into the socket. The 
lighting is switched on.

  To turn the lighting off, remove the mains plug 2  
from the socket.

  Cleaning and care

 CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
First remove the mains plug from the socket.

  Let the product cool before you clean it. Risk of 
injury!

  Do not use any solvents, petrol or similar items. 
This would damage the device.

  Only a dry, lint-free cloth should be used for 
cleaning.

  Disposal

The packaging is made entirely of recy-
clable materials, which you may dispose 
of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for 
more details of how to dispose of your worn-out 
product.

 To help protect the environment, please 
dispose of the product properly when it 
has reached the end of its useful life and 
not in the household waste. Information 
on collection points and their opening 
hours can be obtained from your local 
authority.

EMC
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Φωτιζόμενη φιγούρα-3D 

Q	 	εισαγωγή

	 	Αρμόζουσα χρήση

Το παρόν προϊόν είναι κατάλληλο για διακόσμηση 
με φώτα σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους. Η 
συσκευή ενδείκνυται αποκλειστικά για οικιακή κι ιδι-
ωτική χρήση. 

	 	Περιεχόμενα παράδοσης

1 φωτιζόμενη φιγούρα-3D 

Για Z31531A / B / C / E / F-BS:
4 σφήνες

Για Z31531D-BS:
4 καλωδιοδέτες
2 βίδες
2 ούπατ

1 οδηγίες λειτουργίας

	 Περιγραφή εξαρτημάτων

1  φωτιζόμενη φιγούρα-3D
2  βύσμα δικτύου

Για Z31531A / B / C / E / F-BS:
3  Σφήνα

Για Z31531D-BS:
4  Καλωδιοδέτης
5  βίδα
6  Ούπατ

	 Τεχνικά στοιχεία

Τάση λειτουργίας: 230–240 V~ 50 Hz
Θερμοκρασία  
περιβάλλοντος: από –15 °C έως +25 °C

Κλάση προστασίας: 
Κλάση IP:  IP44 (προστασία από νερό 

ψεκασμού)
LED:     3 V , 0,06 W 

24 LED ανά μέτρο
Ονομαστική ισχύς:   Z31531A-BS:  13,5W, 

Z31531B-BS:  9W, 
Z31531C-BS:  18W, 
Z31531D-BS:  9W, 
Z31531E-BS:  13,5W, 
Z31531F-BS:  13,5W

LEDδεν μπορούν να αντικατασταθούν. 

Υποδείξεις ασφάλειας

    
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην 
αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με 
το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας 
εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτι-
μούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παι-
διά μακριά από το προϊόν.

	 	Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, και δεν  
επιτρέπεται να περάσει σε παιδικά χέρια. Τα 
παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν του  
κινδύνους που προέρχονται κατά το χειρισμό 
της συσκευής. 

	 	Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από 
πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές 
ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και / ή γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν 
ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
στεγνωτήρα μαλλιών ταξιδιού και έχουν 
καταλάβει τους κινδύνους που προκύπτουν 
από αυτό. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να 
παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός και 
συντήρηση χρήστη απαγορεύεται να 
εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
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Αποφύγετε τον κίνδυνο για  
τη ζωή από ηλεκτροπληξία!

	 	Πριν από τη χρήση μην παραλείπετε να ελέγχετε 
αν η υπάρχουσα τάση δικτύου συμφωνεί με 
την απαραίτητη τάση λειτουργίας της συσκευής 
(230–240 V~).

  Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο ως φωτισμός 
για εξωτερικούς χώρους, παρόλα αυτά χρησι-
μοποιήστε μία πρίζα σε εσωτερικό χώρο.

	 	Ελέγχετε πριν από κάθε σύνδεση με το ηλεκτρικό 
ρεύμα για τυχόν φθορές.

	 	Σε περίπτωση που διαπιστώσετε φθορές, μη 
χρησιμοποιείτε το προϊόν.

	 	Το καλώδιο σύνδεσης δεν είναι δυνατόν να 
επισκευαστεί! Σε περίπτωση φθοράς του καλω-
δίου, το προϊόν πρέπει να μη χρησιμοποιείται 
πλέον και να διατίθεται με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο.

  Το προϊόν αυτό δεν περιέχει εξαρτήματα, τα 
οποία μπορεί να συντηρήσει ο καταναλωτής. 
Είναι αδύνατη η αντικατάσταση του φωτιστικού 
μέσου.

	 	Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα των 
λαμπτήρων και η τοποθέτηση οποιωνδήποτε 
αντικειμένων εντός.

	 	Κρατάτε το καλώδιο μακριά από αιχμηρά  
αντικείμενα ή άκρες, καθώς και από μηχανική 
επιβάρυνση και θερμές επιφάνειες.

	 	Μη στερεώνετε το φωτιστικό σωλήνα χρησιμο-
ποιώντας αιχμηρά αντικείμενα ή καρφιά. 

	 	Πριν τη στερέωση, απομάκρυνση ή τον καθαρι-
σμό του, αποσυνδέστε το φωτιστικό σωλήνα 
από το ηλεκτρικό ρεύμα.

  Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα δικτύου ή τη φι-
γούρα από αλυσίδα φώτων 3D με υγρά χέρια.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠεΡΘεΡ-
ΜΑΝΣΗΣ! Απαγορεύεται λειτουργία του 
προϊόντος μέσα στη συσκευασία.

  Χρησιμοποιήστε το τεμάχιο φωτισμού μόνο με 
τα δομικά μέρη που περιγράφονται μέσα στις 
παρούσες οδηγίες.

  Σε περίπτωση μακροχρόνιας αχρηστίας (π.χ. 
διακοπές), αποσυνδέστε το προϊόν από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.

  φυλάσσετε το προϊόν μετά τη χρήση εκ νέου 
μέσα στη συσκευασία, προς αποφυγή αθέμι-
της πρόκλησης βλαβών.

  Κρατήστε το προϊόν μακριά από λίμνες και 
άλλα σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό. Εγκα-
ταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 
2 m από δοχεία νερού. Αποφύγετε τους χώ-
ρους, οι οποίοι κινδυνεύουν από υπερχείλιση 
σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. 

  Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε εξωτερικούς  
χώρους μόνο σε πρίζα, η οποία ασφαλίζεται 
με διακόπτη ασφάλειας (FI ή RCD) με μέγιστο 
συνολικό ρεύμα προς το σφάλμα 30 mA.

  Οι εξωτερικές πρίζες πρέπει να είναι κατάλληλες 
για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και πρέπει 
να βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση 2,5 m 
από το κοντινότερο δοχείο νερού ή σημείο  
συγκέντρωσης νερού.

  Το προϊόν διαθέτει προστασία από νερό ψεκα-
σμού (IP44). Αυτό το είδος προστασίας διατη-
ρείται, εφόσον η πρίζα που χρησιμοποιείται 
ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε αυτό το είδος 
προστασίας.

  βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν περνάει από χώ-
ρους, μέσα στους οποίους χρησιμοποιούνται 
χλοοκοπτικές μηχανές, κλαδευτήρια, ψαλίδια ή 
παρόμοια κοπτικά εργαλεία.

  βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς να μην μπορεί να  
περάσει ή να παραπατήσει πάνω του.

  Αν έχετε ερωτήσεις για το προϊόν ή αν δεν  
είσαστε σίγουροι, απευθυνθείτε έναν ειδικό  
ηλεκτρολόγο για συμβουλές.

Μόνο για Z31531D-BS (αστέρι):
 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛεΚΤΡΟ-

ΠΛΗΞΙΑΣ! βεβαιωθείτε πριν τρυπήσετε, ότι δεν 
υπάρχουν αγωγοί στις θέσεις τρυπήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΒΛΑΒεΣ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ! βεβαιωθείτε πριν τρυπήσετε, ότι δεν 
υπάρχουν σωλήνες στις θέσεις τρυπήματος.
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	 Συναρμολόγηση

Μόνο για Z31531C-BS (χιονάνθρωπος) 
και Z31531E-BS (χριστουγεννιάτικο  
δέντρο) (εικ. A):
 Ανοίξτε τα δύο σύρματα προσεκτικά.

Για όλα τα μοντέλα εκτός από Z31531D-
BS (αστέρι):
  Τοποθετήστε τη φιγούρα από σωλήνα φώτων 

3D 1  πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια.
  Στερεώστε τη φιγούρα από σωλήνα φώτων 1 , 

εφόσον είναι δυνατό, με σφήνες 3 .
  Ελέγξτε τη σταθερότητα της φιγούρας από  

σωλήνα φώτων 3D 1 .

Μόνο για Z31531D-BS (αστέρι) (εικ. B):
Ελέγξτε πριν από τη συναρμολόγηση, αν ο τοίχος 
είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση φιγούρας 
από σωλήνα φώτων 3D 1 . Εν ανάγκη, απευθυν-
θείτε σε ειδικό, για να ενημερωθείτε σχετικά με την 
τοποθέτηση και για το αν οι συνημμένες βίδες 5  
και τα συνημμένα ούπατ 6  είναι κατάλληλα για 
τον τοίχο.

  Σημειώστε τις δύο οπές διάτρησης στην  
κατάλληλη θέση στον τοίχο.

 Τρυπήστε τις οπές στις κατάλληλες θέσεις.
  Εισάγετε ένα ούπατ 6  μέσα στην ανοιγμένη 

οπή.
 Εισάγετε μία βίδα 5  μέσα στο ούπατ 6 .
  Περάστε τους καλωδιοδέτες 4  μέσα από  

τους βρόγχους της φιγούρας σωλήνας φώτων 
3D 1 .

 Κλείστε τους καλωδιοδέτες 4 .
  Αναρτήστε τη φιγούρα από σωλήνα φώτων  

3D 1  με τη βοήθεια των θηλιών καλωδιοδετών 
στις βίδες 5 .

	 εφαρμογή

  Τοποθετήστε το βύσμα δικτύου 2  μέσα στην 
πρίζα. Ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.

  Για την απενεργοποίηση αποσυνδέστε το  
βύσμα δικτύου 2  από την ηλεκτρική πρίζα.

	 Καθαρισμός και συντήρηση

 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛεΚΤΡΟ-
ΠΛΗΞΙΑΣ! Τραβήξτε το βύσμα από την ηλε-
κτρική πρίζα.

  Επιτρέψτε στο προϊόν να κρυώσει πριν από 
τον καθαρισμό. Υπάρχει κίνδυνος τραυματι-
σμού.

  Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη κ.α. 
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

  Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί που δεν 
αφήνει χνούδι για τον καθαρισμό.

Q	 	Απόσυρση

Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά 
από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. 
Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά 
τόπους υπηρεσιών ανακύκλωσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόσυρ-
σης του άχρηστου προϊόντος μπορείτε να πάρετε 
από τη διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας.

  Για την προστασία του περιβάλλοντος 
μην αποσύρετε το άχρηστο πλέον προ-
ϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά 
αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς. Η αρμόδια διοίκηση της κοινότη-
τας σας ενημερώνει σχετικά με τα σημεία 
συλλογής και τις ώρες λειτουργίας αυτών.

EMC
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