
Długopis z latarką Touch Pen | PEARL (SD2206)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• 5 długopisów

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 3 x ogniwo guzikowe AG4, 1,5 V

• wymiary (Ø x wysokość): 10 x 139 mm

• waga: 13 g.

Szczegóły produktu

Użytkowanie

• Długopis  

Obróć przełącznik obrotowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu

wskazówek zegara, aby schować lub wysunąć wkład.

• Rysik  

Upewnij się, że wkład jest wsunięty. Następnie naciśnij na wyświetlacz rysikiem.

• Uchwyt na urządzenia przenośne  

Złóż długopis na przegubie uchylnym. Umieść urządzenie przenośne na podstawce.



• Latarka  

Przesuń przełącznik LED w górę lub w dół, aby go włączyć lub wyłączyć.

Wymiana baterii

1. Wyłącz diodę LED.

2. Zdejmij przełącznik LED, ostrożnie podnosząc go i pociągając do przodu.

3. Teraz wyjmij górną końcówkę pióra z diodą LED. Komora baterii jest teraz odsłonięta.

4. Wyjmij stare baterie.

5. Włóż trzy nowe ogniwa guzikowe typu AG4 (1,5 V) do komory baterii. Upewnij się, że

polaryzacja jest prawidłowa.

6. Złóż z powrotem długopis. Upewnij się, że styk pod przełącznikiem nawiązuje połączenie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podczas użytkowania.

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie  należy  rozkładać  (z  wyjątkiem  wymiany  baterii)  ani  naprawiać  urządzenia

samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.



• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko  w

odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w

urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt  SD-2206-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.


