
Tablica LIGHTBOX czarna Infactory (NC5924)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• tablica LIGHTBOX

• 100 liter oraz symboli

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo wymagane:

• 3 baterie AA.

Opcjonalne akcesoria:

• Zasilacz

• 2 śruby

• 2 kołki rozporowe.

Dane techniczne

Zasilanie 3 baterie AA, 1,5 V lub zasilacz (5 V / 1 A)

Liczba diod LED 24

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 32 x 25 x 5,4 cm

Waga 604 g

Uruchomienie

Otwórz komorę baterii z tyłu tablicy. Włóż baterie. Zwróć uwagę na poprawną biegunowość baterii.

Zamknij komorę baterii. Alternatywnie możesz użyć zasilacza (brak w zestawie). Podłącz go do

portu microUSB z boku urządzenia, a następnie do gniazdka.

WSKAZÓWKA!

Baterii nie trzeba wyjmować, kiedy jest podłączony zasilacz USB.

Montaż na ścianie

Jeśli chcesz zamontować tablicę na ścianie, wykonaj następujące czynności:
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1. Zaznacz  miejsce,  gdzie  chcesz  powiesić  tablicę.  Dokładnie  odmierz  odległość  między

dwoma otworami w ścianie.

2. Wywierć otwory. Uważaj na kable w ścianie!

3. Umieść kołki rozporowe w otworach i maksymalnie je wciśnij. Wkręć

4. Zawieś tablicę na śrubach. Włącznik/wyłącznik znajduje się po prawej stronie.

Użytkowanie

WSKAZÓWKA!

Przed pierwszym użyciem usuń folię ochronną z liter oraz symboli. 

Zaprojektuj własne ułożenie liter oraz symboli na tablicy. Wsuń je w opowiednie miejsca. Włącz

lub wyłącz tablicę przełącznikiem ON / OFF w pozycji | lub 0.

Czyszczenie

Wyłącz tablicę. Wyczyść ją miękką ściereczką. Nie zanurzaj go w wodzi ani innych płynach. Nie

używaj silnych lub szorstkich środków czystości.

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.

• Jeśli produkt jest zasilany przez zasilacz, należy się upewnić, że urządzenie jest zasilane

z łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko je odłączyć.

• 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.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

2



• Produkt należy trzymać z dala od niemowląt i małych dzieci.  Istnieje ryzyko połknięcia

małych części oraz uduszenia się nimi.

• Pozostałe elementy dołączone do produktu również należy trzymać z dala od niemowląt

oraz małych dzieci.

• Nie  należy  korzystać  z  urządzenia  w łazienkach  lub  innych  miejscach  o  podwyższonej

wilgotności. Należy upewnić się, że komora baterii się nie zamoczy

• Należy wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

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.

• 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!

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.
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Deklaracja zgodności 

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NC5924  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi

wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2014/30/UE odnoszącej się

do kompatybilności elektromagnetycznej. 
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