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1. Informacje ogólne

Przenośny  lampion  LED  imitujący  płomień  kominka.  Doskonale  sprawdzi  się  jako
element dekoracyjny lub pomysł na prezent. Wbudowane diody LED wiernie imitują
efekt  płomienia  wyświetlając  kojący  płomień  jak  w  prawdziwym kominku.  Lampion
wyposażony został we wbudowany timer (6h pracy / 18h przerwy). Posiada również
specjalny uchwyt umożliwiający jego zawieszenie w dowolnym miejscu oraz wygodne
przenoszenie.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Przenośny lampion LED imitujący płomień kominka. 
• Doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny lub pomysł na prezent. 
• Wbudowane diody  LED wiernie  imitują  efekt  płomienia  wyświetlając  kojący

płomień jak w prawdziwym kominku. 
• Lampion wyposażony został we wbudowany timer (6h pracy / 18h przerwy). 
• Posiada  również  specjalny  uchwyt  umożliwiający  jego  zawieszenie  w

dowolnym miejscu oraz wygodne przenoszenie. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (brak w zestawie!) 
• Podświetlenie LED 
• Funkcja timera (6h pracy / 18h przerwy) 
• Wysokość: 28 cm 
• Szerokość / głębokość: 14 cm 
• Kolor: czarny 
• Opakowanie: kartonowe 

2. Instrukcja obsługi

• Wypakuj urządzenie z opakowania.
• Zdejmij klapkę na spodzie urządzenia i umieść w gnieździe 3 baterie typu AA

1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Zamknij klapkę.
• Przesuń  suwak  włącznika  pod  gniazdem  baterii  (na  spodzie)  w  lewo  aby

uruchomić lampion w trybie pracy ciągłej.
• Przesuń  suwak  włącznika  w  prawo  aby  uruchomić  lampion  w  trybie  pracy

TIMER (6h pracy / 18h przerwy).
• Przesuń suwak na środek aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas wyjmij
z niego baterie!

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę praw do gwarancji

i rękojmi oraz ryzyko jego uszkodzenia.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi,

trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do
wszystkich  ostrzeżeń,  zasad  ostrożności  i  zaleceń  dotyczących  konserwacji
przedstawionych w niniejszej instrukcji.


