SILIKONOVÁ LAMPIČKA MOUSE Midi

tlačítko / tlačidlo ON/OFF
USB vstup

8x LED

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,5W
5V
500mA
kapacita baterie/batérie: 1200mAh

CZ Návod k použití:
- Lampička svítí ve 3 různých režimech v 8 barvách.
- Lampička je vyrobena z ekologického a vysoce kvalitního netoxického a měkkého omyvatelného silikonu + materiálu
ABS, který je bezpečný pro kojence a batolata. Neobsahuje žádné ostré části a lze ji vzít do postýlky.
- Není třeba vyměňovat baterie. Nezahřívá se. Nabíjí se pomocí USB kabelu.
1. Před prvním použitím lampičku plně dobijte. Doba do plného nabití je cca 3-4 hodiny. Po úplném nabití vydrží
lampička svítit cca po dobu 12 hodin. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kabelu.
2. Zapnutí / vypnutí: stiskněte tlačítko ve spodní části, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); stiskněte podruhé tlačítko
ve spodní části, lampička zhasne.
3. Změna režimu a LED barvy: zapněte lampičku, lampička se rozsvítí (barva teplá bílá); po prvním poklepání se barva
změní na jasně bílou. Po druhém poklepání se začnou barvy jemně prolínat. Poklepejte potřetí, prolínání barev se
zrychlí. Čtvrté poklepání zastaví na zvolené barvě. Další poklepání spustí restart uvedeného cyklu.
Upozornění: Lampičku sami nikdy nerozebírejte. Pokud ji delší po dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém místě. Obal
uchovávejte mimo dosahu dětí.
Vyrobeno v Číně.
SK Návod na použitie:
- Lampička svieti v 3 rôznych režimoch v 8 farbách.
- Lampička je vyrobená z ekologického a vysoko kvalitného netoxického a mäkkého umývateľného silikónu + materiálu
ABS, ktorý je bezpečný pre dojčatá a batoľatá. Neobsahuje žiadne ostré časti a možno ju vziať do postieľky.
- Nie je potrebné vymieňať batérie. Nezahrieva sa. Nabíja sa pomocou USB kábla.
1. Pred prvým použitím lampičku plne dobite. Čas do plného nabitia je cca 3-4 hodiny. Po úplnom nabití vydrží lampička
svietiť cca po dobu 12 hodín. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kábla.
2. Zapnutie / vypnutie: stlačte tlačidlo v spodnej časti, lampička sa rozsvieti (farba teplá biela); stlačte druhýkrát tlačidlo
v spodnej časti, lampička zhasne.
3. Zmena režimu a LED farby: zapnite lampičku, lampička sa rozsvieti (farba teplá biela); po prvom poklepaní sa farba
zmení na jasne bielu. Po druhom poklepaní sa začnú farby jemne prelínať. Kliknite tretíkrát, prelínanie farieb sa zrýchli.
Štvrté poklepanie zastaví na zvolenej farbe. Ďalšie poklepanie spustí reštart uvedeného cyklu.
Upozornenie: Lampičku nikdy nerozoberajte. Pokiaľ ju dlhšiu po dobu nepoužívate, skladujte ju na suchom mieste. Obal
uchovávajte mimo dosahu detí.
Vyrobené v Číne.
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