Instrukcja obsługi
•
•
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•

Przed pierwszym użyciem zdejmij klapkę baterii i umieść w gnieździe 6 baterii AA
1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji + Umieść dowolną liczbę z 63 dołączonych liter i znaków na tablicy, wsuwając je w
specjalne rowki w 3 liniach, na froncie urządzenia.
Uruchom tablicę (podświetlenie LED) wciskając przycisk włącznika.
Aby wyłączyć tablicę ponownie wciśnij przycisk włącznika.

Podstawowe środki ostrożności

LIGHT BOX TABLICA LED Z NAPISAMI
ZD79A

•

INSTRUKCJA OBSŁUGI

•

Podświetlana tablica informacyjna LED. Popularny Light-Box to doskonały sposób na
stworzenie estetycznej witryny reklamowej. Możliwość zawieszenia na ścianie lub
ustawienia na płaskiej powierzchni. W zestawie dołączone zostały aż 63 litery i znaki, które
możesz dowolnie umieszczać na froncie witryny. Tablica wykorzystuje energooszczędne i
jasne podświetlenie LED o białej barwie. Do jej zasilania wystarczy 6 baterii AA (nie musisz
jej podłączać do sieci elektrycznej).
Spraw sobie light-boxa już dziś i wyróżnij się prostotą w tłumie krzykliwych reklam :)
Cechy i specyfikacja produktu:
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Podświetlana tablica informacyjna.
Light-box to doskonały sposób na stworzenie estetycznej witryny.
Możliwość zawieszenia na ścianie lub ustawienia na równej powierzchni.
Energooszczędne podświetlenie LED zasilane bateryjnie.
Tablica posiada 3 rzędy do zapełnienia dołączonymi w komplecie literami i
znakami.
Materiał: tworzywo sztuczne
Zasilanie: 6x bateria AA (brak w zestawie)
Kolor LED: biały
Siła światła: 50 lm
63 litery i znaki w komplecie
Szerokość: 30 cm
Wysokość: 22 cm
Grubość: 4,3 cm
Kolor: biały
Opakowanie: kartonowe pudełko
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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.

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!

