LAMPKA NOCNA PROJEKTOR TĘCZY
model: ZD17
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Lampa-projektor tworzący fantastyczną tęczę na ścianach pokoju.
• Dzięki temu projektorowi graficznemu stworzysz wyjątkową tęczę w
zaciszu Twojego pokoju.
• Poręczny generator, nie wymagający skomplikowanej instalacji,
rozświetli pokój tęczowym blaskiem fascynując i uspokajając zarówno
dzieci jak i dorosłych.
• Jest to doskonała dekoracja pokoju dziecięcego, sypialni czy łazienki .
Włączona lampa stwarza niepowtarzalny klimat - światło lampki
doskonale wycisza i uspokaja - urządzenie może służyć jako nocna
lampka.
• 3 tryby pracy: stałe świecenie tęczy, pojawianie się kolorów w
odpowiedniej kolejności oraz powolne zwiększanie natężenia
wszystkich kolorów równocześnie.
• Funkcja automatycznego wyłączania pomoże oszczędzić nieco energii,
w końcu tęcza musi być ekologiczna.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•

Wymiary: 14 x 10 x 6 cm
3 tryby świecenia
Automatyczny wyłącznik timer 60minut
Zasilanie: 3 baterie AA (nie ma w zestawie)
Waga: 185g

2. Obsługa
A)Włożyć do urządzenia 3 sprawne baterie zasilające typu „AA” 1,5V
zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację (szczegółowe oznaczenia
znajdują się pod pokrywą baterii).
Pamiętaj, że:
- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i

używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie
pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.
B) Włączanie urządzenia: Delikatnie rozchylić oba człony lampki, a następnie
przestawić przełącznik zasilania w pozycję „ON” lub „TIMER” (w tym trybie
lampka zapali się na 60minut, a następnie samoczynnie zgaśnie.
C) Ustawianie lampki: Włączyć lampkę i regulując stopień rozwarcia górnej
obudowy lampki oraz przybliżając/oddalając lampkę od/do ściany dopasować
efekt tęczy rzucanej na ścianę według indywidualnych potrzeb.
D) Zmiana trybu świecenia: Aby zmienić tryb świecenia lampki, należy
nacisnąć jeden z trzech przycisków oznaczonych jako „A” -stałe świecenie
tęczy, „B” - pojawianie się kolorów w ustalonej kolejności oraz „C” - powolne
zwiększanie natężenia wszystkich kolorów równocześnie.
3. Uwagi i środki ostrożności
• Lampka przeznaczona do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego
detergentu
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
deklaracja zgodności do pobrania pod adresem http://www.aptel.pl

