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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• kostka LED

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• wymiary: 7 x 7 x 5 cm 

• panel słoneczny: 2 V / 40 mA 

• akumulator: 300 mAh Ni-MH.

Użytkowanie

Najpierw  należy  włączyć  kostkę  za  pomocą  przycisku  na  spodzie.  Następnie  należy  umieścić

kostkę w słońcu. Po około 10 lub 12 godzinach kostka będzie w pełni naładowana. Kostka włącza

się automatycznie, gdy robi się ciemno.

Produkt ten można stosować na zewnątrz, ponieważ jest odporny na zachlapanie. Jednak produkt

nie powinien być zanurzany w wodzie.

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.

• Należy korzystać  z  produktu w sposób do tego przeznaczony.  Każde inne użycie  może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• 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 wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

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

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte akumulatory należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do

sklepu, w którym są sprzedawane.

• Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Akumulatory,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca  się  wyjmowanie  akumulatorów  z  urządzenia,  jeśli  pozostaje  nieużywane  przez

dłuższy czas.

• Nie wolno zanurzać baterii w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje. 

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  niniejszym,  że  produkt  NC-6027  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMC

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