
Napis dekoracyjny LED „XMAS” | Lunartec (NX7701)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• napis

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 3 baterie AA.

Dane techniczne:

• zasilanie: 3 baterie AA

• czas świecenia w trybie ciągłym: 80 – 100

godzin

• czas świecenia w trybie timera: do 15 dni

• funkcja timera: 6 godzin świecenia, 18 godzin wyłączony

• ilość diod LED: 25

• barwa światła: ciepły biały

• wymiary: ok. 300 x 90 x 29 mm

• waga: 185 g.

Wkładanie/wymiana baterii

1. Przesuń przełącznik znajdujący się z tyłu napisu na OFF.

2. Otwórz komorę na baterie.

3. W razie potrzeby wyjmij stare baterie.

4. Włóż trzy nowe baterie AA (Mignon). Zwróć uwagę na informacje dotyczące biegunowości

w komorze baterii.

5. Zamknij komorę baterii.

Użytkowanie

Umieść napis LED na płaskiej, twardej powierzchni. Napis LED może być obsługiwane w sposób

ciągły lub za pomocą timera.

• Tryb ciągły  : przesuń przełącznik do pozycji ON. Diody LED będą świecić, aż do momentu,

gdy ustawisz przełącznik w pozycji OFF.
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• Tryb timera  : przesuń przełącznik do pozycji TIMER. Diody LED świecą przez sześć godzin

po włączeniu,  następnie  wyłączają  się  na  18  godzin,  a  następnie  zapalają  się  ponownie

automatycznie na sześć godzin. Cykl będzie kontynuowany aż do momentu, aż przełącznik

zostanie ustawiony w pozycji OFF.

Wyłączanie

Wyłącz podświetlenie, przesuwając przełącznik do pozycji OFF.

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!

• 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.

• Upewnić się, że produkt znajduje się w bezpiecznej pozycji.

• 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

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX-7701-675  jest  zgodny  z  dyrektywą  w  sprawie

ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą EMV 2014/30/UE.
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