
LAMPKA LED NEON KAKTUS
ZD79

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka dekoracyjna LED w kształcie kaktusa. Urządzenie świetnie imituje wygląd 
neonowej rurki. Przeznaczona do zawieszenia na ścianie (specjalny haczyk w górnej
części lampki). Lampka wykorzystuje jasne podświetlenie LED o łagodnej, zielonej 
barwie. Do jej zasilania wystarczą 3 baterie AA bądź zwykły port USB (nie musisz jej 
podłączać do sieci elektrycznej). Doskonale sprawdzi się na wszelkiej maści 
imprezach bądź jako oświetlenie relaksacyjne czy lampka nocna.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Dekoracyjna lampka LED w kształcie kaktusa. 
• Urządzenie świetnie imituje wygląd neonowej rurki. 
• Możliwość zawieszenia na ścianie (wbudowany haczyk). 
• Energooszczędne podświetlenie LED 
• Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 3x bateria AA / USB DC 5V
• Kolor LED: zielony 
• Ilość diod LED: 108 
• Szerokość: 13 cm 
• Wysokość: 23,5 cm 
• Kolor oświetlenia: zielony
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

Instrukcja obsługi

• Przed pierwszym użyciem zdejmij klapkę baterii i umieść w gnieździe 3 baterie AA 
1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + -

• Ewentualnie podłącz lampkę do portu USB komputera / powerbanka / ładowarki z 
pomocą dołączonego kabla zasilającego.

• Przesuń suwak włącznika w pozycję ON aby uruchomić lampkę.
• Przesuń suwak włącznika w pozycję OFF aby zgasić lampkę.

Podstawowe środki ostrożności

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 

uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało 

zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub 

innymi płynami.
• Jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z 

niego baterie / odłącz je od źródła zasilania

UWAGA: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie! Nie rzucaj urządzeniem! 
Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie i pociągnąć za sobą utratę prawa 
do rękojmi oraz gwarancji!


