
Lampka nocna z podświetleniem

Szanowny Kliencie, 

dziękujemy za zakup lampki nocnej z podświetleniem. 

Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli 

Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu. 

 Pearl24 Sp. z o. o. 

Zawartość zestawu: 

• lampa (podstawa i słupek)

• kabel zasilania

• instrukcja obsługi 

Dane techniczne:

• Czas ładowania: około 2 godzin

• Czas pracy: 3,5-7 godzin

•  Akumulator: 3,73 /300mAh 



Szczegóły produktu: 

1. Przycisk dotykowy wł-/wył

2.  Wejście na kabel zasilający

3. Słupek

4. Podstawa

Użytkowanie:

• Naładuj akumulator

Przed pierwszym użyciem lampy należy ją całkowicie naładować. Podłącz lampę za pomocą kabla 

USB do komputera lub zasilacza (nie jest zawartością zestawu)

Podczas ładowania lampka zapala się.

Po zakończeniu ładowania, słupek zmieni kolor na zielony przez około 5 minut. 

•Stosowanie

Słupek

Aby włączyć słuchawkę, dotknij przycisku wł. / Wył. Po jednym dotknięciu słupek świeci w 

różnych kolorach. Po dwóch kliknięciach słuchawka świeci na niebiesko. Aby wyłączyć 

oświetlenie, dotknij przycisku wł. / Wył. po raz trzeci. Aby użyć słupka  jako latarki, podnieś go z 

podstawy. 

Aby włączyć oświetlenie podstawy, podstawa musi być podłączona do zewnętrznego źródła 

zasilania, naciśnij słupk od góry. aby włączyć światło. 



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.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać 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 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, że produkt NC-9182 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU

i dyrektywą EMV 2004/108/EG.


