
Czapka Świętego Mikołaja | Infactory (NC8160)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• czapka

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 3 baterie AA.

Dane techniczne:

• zasilanie: 3 baterie typu AA

• wysokość: 45 cm.

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że akumulatory nie są obsługiwane.

Należy używać wyłącznie baterii.

Wkładanie baterii

1. Zajrzyj do wnętrza czapki i znajdź komorę baterii.

2. Otwórz komorę baterii.

3. Włóż  trzy  baterie  AA  do  komory  baterii.  Należy  zwrócić  uwagę  na  informacje

o biegunowości wewnątrz komory baterii.

4. Zamknij ponownie komorę baterii.

WSKAZÓWKA

Baterie należy wymienić, gdy ustanie muzyka lub ruchy taneczne.

Użytkowanie

Załóż czapkę. Naciśnij przycisk z przodu czapki, aby włączyć muzykę i taniec. 
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Czyszczenie

Jeśli czapka się zabrudzi, nie należy jej czyścić przy użyciu pralki, wody lub płynnych środków

czyszczących. Zamiast tego użyj szczotki do usuwania brudu. Elektronika wewnątrz czapki nigdy

nie może się zamoczyć!

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.

• 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 produktu w wodzie oraz innych płynach.

• 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.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy  używać  zawsze  razem baterii  tego  samego  typu  i  wymieniać  wszystkie  baterie

w urządzeniu w tym samym czasie!

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym,  że produkt  NC-8160-675 jest  zgodny z dyrektywą EMC

2014/30/EU oraz dyrektywą RoHS 2011/65/EU.
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