INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKI SILIKONOWEJ
MM-027 ŚWIETLACZEKPIESEŁEK

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW NASZEJ MARKI.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O
ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
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1.

WŁAŚCIWOŚCI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Silikonowa lampka nocna stwarza magiczny nastrój w
sypialni najmłodszych rozświetlając ciemności i
wypełniając ją
kolorami.Maluch będzie czuł się
bezpiecznie, co zapewni mu spokojny sen.
Lampka ostała zaprojektowane przede wszystkim z myślą
o bezpieczeństwie najmłodszych, jest miękka, przyjemna
w dotyku, ma sympatyczny kształt, dlatego może być
zabawką i przyjacielem malucha.
Sprawdzi się, gdy potrzebujemy delikatnego oświetlenia,
a nie chcemy rozbudzać dziecka.
o 8 kolorów światła.
o 3 różne tryby świecenia:
 Światło stałe - jeden wybrany kolor
 Płynna zmiana kolorów
 Szybka zmian kolorów
o Regulacja natężenia światła.
o Timer – możliwośćustawieniaczasuświecenia.
o Pilot
 włączanie i wyłączanie lampki,

regulowanie intensywności światła,

wybór koloru i trybu świecenia,
 ustawianie czasu na odległość.

o

o
o
o
o
o
o

o

o
o

Przyjazna dziecku: wykonana z miękkiego
silikonu, bezpieczna, może posłużyć
jako
zabawka dla dziecka i towarzysz snu, po
ściśnięciu zmienia kształt, a po chwili wraca do
pierwotnej formy rozbudzając ciekawość
każdego dziecka.
Możliwośćobsługiprzezdotyk,
co
przyciągauwagędzieci.
Higieniczna - łatwa w czyszczeniu konstrukcja
eliminuje ryzyko przeniesienia infekcji.
Odporna na wstrząsy, przenośna
Pomaga w zasypianiu dzieci w ciemności.
Może służyć jako latarenka.
Polecana do nocnego przewijania i karmienia,
ponieważ łagodne światło nie rozbudza
dziecka.
Przyjazna środowisku - posiada wbudowany
akumulator (wielokrotne ładowanie) za
pomocą kabla USB.
Przyjemna dekoracja do pokoju dziecięcego.
Bezpiecznadlaniemowlątimałychdzieci
–
wykonana
z
wysokiejjakościnietoksycznegomiękkiegosilikon
uiprzyjemnegomateriału ABS.

o
o

Oszczędna w użyciu - automatycznie wyłączy
się po 30 minutach bez zarejestrowania ruchu.
Lampka posiada certyfikat CE, została poddana
procedurze oceny zgodności i spełnia
zasadnicze
wymagania
w
zakresie
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i
konsumenta.

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i
oprogramowaniu
wynikających
z
postępu
technologicznego.

2.

PRZECZYTAJ, ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

-Należy uważnie przeczytać całą instrukcjęobsługi i
stosować się do zaleceń w niej zawartych. Niestosowanie
zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń
ciała lub urządzenia.
-Urządzenie
należy
używać
zgodnie
z
jego
przeznaczeniem. Nie wolno użytkować tego produktu w
sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

-Nie
należy
używać
innych
akcesoriów
niż
rekomendowane przez producenta.
-Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do
końca. W tym celu użyj kabla USB umieszczając do w
porcie ładowania. (Patrz punkt 6 instrukcji)
-W trakcie ładowania lampka nie służy do zabawy.
-W trakcie ładowania trzymaj lampkę z daleka od wody.
-Używaj lampki zgodnie z przeznaczeniem.
-Poza przypadkami opisanymi w instrukcji - rozdział
ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia
nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku
problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w
serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie
autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie
internetowej Mescomp Technologies S.A. Otwarcie lub
próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia
powoduje utratę gwarancji.
-Nie
należy
używać
innych
akcesoriów
niż
rekomendowane przez producenta.
UWAGA:
Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń
wynikających z nieodpowiedniego użytkowania,
niezgodnego z instrukcją obsługi.

3.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

-Lampkę ładujemy kablem USB umieszczając go w porcie
ładowania.
-Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do
końca. W tym celu należy użyć kabla USB umieszczając
do w porcie ładowania. (Rys.1)
-Ten produkt zawiera małe części. Dzieci poniżej 6 roku
życia korzystają z lampki pod opieką dorosłych.
-Lampka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w
pomieszczeniach.
-Nie czyścimy urządzenia podczas ładowania.
-Lampka podczas użytkowania powinna być oddalona o 3
m od innych sprzętów elektronicznych. Jeśli lampka
znajduje się bliżej, należy sprawdzić, czy jej praca nie
wpływa na działanie innych sprzętów.
-W żadnym wypadku nie należy demontować modułu
elektronicznego.

4.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Ostrzeżenie.

!Dzieci poniżej 6 roku używają lampki do zabawy tylko
pod nadzorem osób dorosłych.
!Przedmiotami do zabawy nie są: pilot (mała część) i
kabel USB (ryzyko owinięcia). Dzieci do lat 6 mogą
używać pilota tylko pod nadzorem osób dorosłych.
!Dzieciniemogąbawićsięurządzeniem w
trakciejegoładowania.
!Dzieciniepowinnywykonywaćczyszczeniaikonserwacjispr
zętu bez nadzoruosóbdorosłych.
Niedozwolona jest samodzielna wymiana
akumulatorków. Urządzenie zawiera baterie
wielokrotnego ładowania (akumulatorki), które są
schowane pod pokrywką na spodzie. Samodzielna
wymiana akumulatorków może spowodować
niewłaściwe ich zabezpieczenie przed dziećmi, co grozi
połknięciem i zatruciem chemicznym, poparzeniem
organów wewnętrznych.

Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z
jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło
lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania.
Niezwłocznie
odeślij
urządzenie
do
centrum
serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.
Lampka nie jest wodoodporna. Należy trzymać ją z
dala od wody. Nie zanurzać w cieczach.W przypadku
dostania się wody do lampki podczas ładowania,
natychmiast odłączyć urządzenie.
Nie narażać urządzenia na działanie wysokiej
temperatury i wysokiej wilgotności.
Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach
zapylonych, zabrudzonych.
Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu
substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.
Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest
dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu
urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w
niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia
zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę
gwarancji.

5.










6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pojemność baterii litowej ：700mAh
Napięcie robocze: DC 5V 500mA
Napięcie wejściowe : 3.7V
Maksymalna moc： 0,35 W
Model: MM-027 Piesełek
Waga netto:150g
Wymiary:136.86*98.1*130.77mm
Wyposażenie: lampka, pilot, kabel USB
Instrukcja w języku polskim.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
1.

Podłącz kabel USB do portu USB w
urządzeniu (rys.1), a następnie do źródła
zasilania. Podczas ładowania lampka przy
porcie USB świeci się na czerwono. Po
całkowitym naładowaniu będzie mieć
kolor zielony.

UWAGA:
Przed pierwszym użyciem należy naładować
iiiiilampkę do końca.

2.

Włącz lampkę naciskając główny przycisk
zasilania (rys.1), lampka zaświeci się
białym światłem.

3.

Lekko naciśnijsilikonową powierzchnię,
aby zmieniać kolory i intensywność
światła.(Rys.2)

Rys. 1

Rys. 2

4.

7.

Lampkę można obsługiwać pilotem.(Rys.
3)

OBSŁUGA PILOTA
Włączanie i wyłączanie: przycisk 3
Regulacja jasności: przyciski 1 i 2
Zmiana kolorów: przyciski od 4 do 12
Ustawianie wyłączenia po czasie:
15 min – przycisk 13
30 min – przycisk 14
60 min – przycisk 15
 Tryb szybkiej zmiany koloru – przycisk 16
 Tryb płynnej zmiany koloru w tempie oddechu
– przycisk 17





Rys.3

8.

CZYSZCZENIE

-Urządzenie należy systematycznie czyścić , aby było
higieniczne w użyciu.
-W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć silikonową
część wilgotną szmatką, uważając by woda nie dostała
się do przycisku zasilania i portu ładowania.
-Nie czyścimy lampki w momencie ładowania.
-Nie zanurzamy urządzenia w wodzie.

9.

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Nie można włączyć urządzenia.Sprawdź czy lampka jest
naładowana.
Nie działa pilot.Należy wymienić baterię CR2025.

