TrendGeek® * Instrukcja obsługi
Okulary EL-Light Party TG-127
Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem
internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole “Konformitätserklärung”).
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi proszę.
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci
komórkowych). Email: support@technaxx.de
To urządzenie ma akumulator. Musi być całkowicie naładowany przed
pierwszym użyciem. UWAGA: Ładuj urządzenie co 2-3 miesiące, jeśli nie
jest używane!
Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub
udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych
akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten
produkt.
Gwarancja 2 lata
Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na
jednego z znanych portali internetowych.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Materiały opakowania utworzono z surowców
wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać
starych
urządzeń
ani
baterii
z
odpadami
gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić
urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami.
Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub
ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani
ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani
żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć
urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Niemcy

Cechy
 Bezprzewodowa konstrukcja z wbudowanym akumulatorem
310mAh
 3 różne tryby świecenia (błyskanie, miganie i światło ciągłe)
 Do 7 godzin ciągłej pracy
 Do 60 dni czuwania (pełne naładowanie)

Opis produktu

1
2

Port micro USB
Przycisk
włączania/wyłączania

3
4

Kontrolka LED
Kabel EL

Dane techniczne
Połączenie
Zasilanie

Ciężar/Wymiary

Micro USB
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
310mAh 3,7V
~1-2 godzin
60 dni (pełne naładowanie)
Do 7 godzin (błyskające i migające światło ~ 7
godzin/ciągłe światło ~ 4 godziny)
58,5g/(D) 16,4 x (SZ) 15,8 x (W) 5,8cm

Zawartość
opakowania

TrendGeek TG-127, kabel micro USB, instrukcja
obsługi

Czas ładowania
Czas gotowości
Czas pracy

Ładowanie

Podłącz urządzenie kablem micro USB do portu micro USB w TG127, a drugim końcem do zasilacza USB* (* brak w zestawie).
Kontrolka LED zaświeci się na czerwono. Kontrolka LED zgaśnie,
gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.

Użytkowanie

Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Urządzenie
jest teraz w trybie błyskania. Naciśnij ponownie, aby przełączać się
na tryb migania. Naciśnij trzeci raz, aby przejść do trybu światła
ciągłego. Naciśnij czwarty raz, aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówki
● Urządzenie

przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego
i niekomercyjnego. ● Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej
instrukcji obsługi. ● Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. ● Podczas
odłączania kabla, zawsze ciągnij za wtyczkę. Nie ciągnij za kabel. ● Nie
pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu. ● Upewnij
się, że nie dotyka gorących powierzchni. ● Zatrzymaj go z dala od źródeł
ciepła w celu uniknięcia deformacji części plastikowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

 Przebudowa lub modyfikacja urządzenia obniża jego bezpieczeństwo.
 Wszystkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być
przeprowadzone przez producenta lub osoby wyraźnie zatwierdzone przez
producenta.  Nigdy nie otwieraj urządzenia samodzielnie. Nigdy nie
przeprowadzaj samodzielnie napraw!  Ostrożnie obchodź się
z urządzeniem. Może zostać uszkodzone przez stuknięcia, uderzenia lub
nawet przez upadek z małej wysokości.  Trzymaj urządzenie z dala od
wilgoci i ekstremalnie wysokich temperatur.  Nigdy nie zanurzaj urządzenia
w wodzie lub innym płynie.  Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.  Nigdy nie podgrzewaj baterii powyżej 60°C, nie upuszczaj jej
ani nie wrzucaj do ognia! Niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru!  Nie
powoduj spięcia łącząc ze sobą styki baterii. Nie wystawiaj baterii na
naprężenia mechaniczne. Unikaj upuszczania, uderzania, zginania, skręcania
lub cięcia baterii.  Jeśli bateria się przegrzeje, natychmiast przerwij proces
ładowania. Bateria przegrzana lub zdeformowana podczas procesu
ładowania jest uszkodzona i nie powinna być więcej używana.  Nigdy nie
należy całkowicie rozładowywać baterii, ponieważ skraca to jej żywotność.
 Jeśli bateria musi być przechowywana, zaleca się jej przechowywanie
w stanie 30% naładowania. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła
słonecznego. Idealna temperatura przechowywania: 10-20°C.  Trzymaj
urządzenie z dala od małych dzieci.

