
Lampa projekcyjna LED 30 lm Playtastic (NX8209)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• lampa

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 4 baterie AAA.

Dane techniczne:

• zasilanie: 4 x bateria typu AAA / Micro

• napięcie wyjściowe: 6 V, 450 mA

• moc: 1 W

• jasność: 30 Lm

• kolory: pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy

• wymiary: 23,5 x 12 x 12 cm

• waga 220 g: (wraz z bateriami).

Użytkowanie

1. Otwórz  komorę  baterii  w  dolnej  części  podstawy lampy  za  pomocą  małego  śrubokręta

krzyżakowego.

2. Włóż baterie,  upewniając  się,  że  polaryzacja  jest  prawidłowa.  Zamknij  komorę  baterii  i

dokręć śrubę.

3. Użyj przełącznika w podstawie lampy, aby przełączać między dwoma trybami oświetlenia. 

• Tryb 1: lampy są włączane i wyłączane jedna po drugiej

• Tryb 2: wszystkie światła są włączane i wyłączane w tym samym czasie.

4. Umieścić lampę w wybranym miejscu.

5. Naciśnij przycisk na podstawie lampy projekcyjnej LED, aby włączyć lub wyłączyć światło.

6. Wyłącz lampę projekcyjną LED, gdy nie jest używana. 

7. Tęczowe światło projekcyjne LED wyłącza się automatycznie po 10 minutach.



Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

• Produkt nie jest zabawką. Upewnij się, że dzieci nie bawią się produktem.

• Na  działanie  produktu  mogą  wpływać  silne  zakłócenia  elektromagnetyczne  (takie  jak

emitowane  przez  odbiorniki  telewizyjne  lub  komputery).  W  takim  przypadku  należy

przenieść produkt w inne miejsce.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-8209-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU.


