
 

 

SILIKONOVÁ LAMPIČKA SNOWMAN s melodií 

  

                  

ovládání dotykem 

                

        

 

 

 

   USB vstup 

              tlačítko ON/OFF     1W, 5V                1000mA  

kapacita baterie: 1200mAh 

materiál: silikon + ABS           

 

 

Návod k použití: 

1. Před prvním použitím lampičku plně dobijte. Doba do plného nabití je cca 3 hodiny. Během nabíjení bliká červená 

kontrolka. Po úplném nabití kontrolka červeně svítí. Po úplném nabití bude lampička svítí bílou teplou barvou cca 20 

hodin, barevnými barvami cca 15 hodin. S automatickým vypínáním po 2 hodinách. 

2. Režim svícení bez melodie: jedním stisknutím tlačítka ve spodní části lampičku zapněte, lampička se rozsvítí (barva 

teplá bílá); poklepejte na ni a barva se změní (barvy se budou prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání 

barev se zastaví na zvolené barvě; poklepejte potřetí, lampička zhasne a zůstane v pohotovostním režimu. 

3. Režim svícení s melodií: jedním stisknutím tlačítka ve spodní části lampičku zapněte, lampička se rozsvítí (barva 

teplá bílá). Podruhé dlouze stiskněte tlačítko dokud se ve spodní části nerozsvítí červená kontrolka a bude pomalu 

blikat – je spuštěn režim melodie. Poklepejte na lampičku, spustí se krátká melodie a barva se změní (barvy se budou 

prolínat po 3 vteřinách); poklepejte podruhé, prolínání barev se zastaví na zvolené barvě a melodie se znovu spustí; 

poklepejte potřetí, lampička zhasne a zůstane v pohotovostním režimu (bez melodie). Melodie trvá cca 10 vteřin, 

aktivuje se každým poklepáním. Hlasitost melodie nelze nastavit.  Pro změnu do režimu svícení bez melodie je třeba 

lampičku pomocí tlačítka ve spodní části vypnout. 

4. Zhasínáte-li lampičku pomocí poklepání, lampička zůstává i nadále v provozu. Chcete-li šetřit baterii nebo lampičku 

nebudete delší dobu používat, doporučujeme vypnutí pomocí tlačítka ON/OFF.  

5. Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kabelu. 

 

 

Upozornění: Děti mladší 6 let smí lampičku používat jen pod dozorem dospělé osoby. Lampičku sami nikdy 

nerozebírejte. Pokud lampičku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém místě. Zdroj světla nelze vyměnit. 

Abyste zabránili převrhnutí, používejte lampičku na povrchu se sklonem menším než 6°. Obal uchovávejte mimo 

dosahu dětí. 
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