Návod k použití

Návod na použitie

Mini LED Night Light:

Mini LED Night Light:

71552/21/33 Klokan, 71553/21/66 Králik, 71555/21/34 Sob, 71558/21/31 Police,
71559/21/34 Taxi, 71560/21/31 Ambulance

71552/21/33 Klokan, 71553/21/66 Králik, 71555/21/34 Sob, 71558/21/31 Police,
71559/21/34 Taxi, 71560/21/31 Ambulance

Balení obsahuje:

Balenie obsahuje:

1 x Mini LED Night Light světílko

1 x Mini LED Night Light svetielko

3 x LR44/AG13 batérie

3 x LR44 / AG13 batérie

Špecifikace výrobku:
·
·
·

Generuje měkké LED světlo pro noční použití
On/Off spínač
Jemný dotek

První použití:
1)
2)

vyjměte plastovou západku tím, která během přepravy zabraňuje osvětlení
prostor pro baterie je umístěn na spodní strane světla

Ovládání lampy:
1)
2)

tlačítko On/Off se nachází na spodní straně světla
posuňte přepínač do polohy "On" pro zapnutí světla a do polohy „Off“ pro
vypnutí světla

Výměna baterie:
1)
2)
3)

prostor pro baterie je umístěn na spodní strane světla. Vyjměte pojistný šroub
pro otevření krytu baterie
vyměňte baterie a postupujte podle vodítka polarity v prostoru pro baterie
vraťte kryt baterie a zajistěte šroubem

Opatření týkající se baterií:
·
·

Používejte pouze velikost a typ specifikovaných baterií
Ujištete se, že při výměně baterií dodržujete správnou polaritu

Upozornení:
·

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití!

Špecifikácia výrobku:
·
·
·

Generuje mäkké LED svetlo pre nočné použitie
On/Off spínač
Jemný dotyk

Prvé použitie:
1)
2)

vyberte plastovú západku tým, ktorá počas prepravy zabraňuje osvetlenie
priestor pre batérie je umiestnený na spodnej strane svetla

Ovládanie lampy:
1)
2)

tlačidlo On / Off sa nachádza na spodnej strane svetla
posuňte prepínač do polohy "On" pre zapnutie svetla a do polohy "Off" pre
vypnutie svetla

Výmena batérie:
1)
2)
3)

priestor pre batérie je umiestnený na spodnej strane svetla. Odstráňte poistnú
skrutku pre otvorenie krytu batérie
vymeňte batérie a postupujte podľa riadenia polarity v priestore pre batérie
vráťte kryt batérie a zaistite skrutkou

Opatrenia týkajúce sa batérií:
·
·

Používajte iba veľkosť a typ špecifikovaných batérií
Uistite sa, že pri výmene batérií dodržiavate správnu polaritu

Upozornenie:
• Výrobok je určený iba pre vnútorné použitie!

