
Choinka USB 24 cm ze zmieniającymi kolor światłowodowymi

lampkami Pearl (PE9694)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• choinka

• instrukcja.

Dane techniczne:

• wysokość: ok. 24 cm

• długość kabla przyłączeniowego: ok. 130 cm

• napięcie robocze: 5 V (USB)

• prąd roboczy: maks. 500 mA.

Użytkowanie

1. Połącz ze sobą płytę bazową i pień drzewa.

2. Umieść choinkę na płaskiej powierzchni i podłącz wtyczkę USB do wolnego portu USB

w komputerze lub do opcjonalnego zasilacza USB.

3. Choinka od razu przechodzi do działania i świeci na przemian w różnych kolorach.

4. Można również wyginać poszczególne "gałęzie" w kształt według własnego uznania.

WSKAZÓWKA

W niektórych komputerach PC porty przednie czasami są zajęte lub nie dostarczają

wystarczającej ilości energii. W razie potrzeby użyj jednego z tylnych portów USB.

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.

Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy

przy  zakupie  nowego  sprzętu  tego  samego  typu,  oddaj  do  sklepu,  który  sprzedaje  sprzęt  na

powierzchni większej niż 400 m2 lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Pamiętaj,  że  obecność  składników  niebezpiecznych  w  sprzęcie  i  bateriach  może  potencjalnie

powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla

zdrowia ludzi.

Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na

odpady"),  to  pamiętaj,  że  ten  towar  podlega  selektywnej  zbiórce  odpadów  i  nie  możesz  go

umieszczać razem z innymi odpadami. 

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt  PE-9694-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/EU.


