Specyfikacja produktu

Instrukcja
obsługi
Mała, biała lampka dotykowa

Prezentacja
produktu

Marka

HAPTIME

Materiał

ABS + silikon

Model

YGH-559

Światło

8 diod kolorowych

Wejście

DC 5,0 V/1,0 A

Moc

Maks. IW

Ciężar

257 g

Pojemność
baterii

800 mAh

Wymiary

131X119 mm

Akcesoria

Kabel mikro USB,
instrukcja obsługi

Czas
ładowania

2 godziny

Czas pracy

4-7 godzin

Cechy
1. To kolorowa, nastrojowa lampka.
2. Mała lampka dotykowa w kolorze białym, która tworzy sympatyczny i
uroczy nastrój.

3. Osiem rodzajów efektów świetlnych uruchamianych przez dotknięcie
przełącznika od „przyciemnionego, rozświetlonego, czerwonego, żółtego,
zielonego, niebieskiego, fioletowego, aż do stopniowania natężenia
koloru”.

4. Zasilanie: wbudowany akumulator 800 mAh/ładowanie przez kabel mikro
USB.
Obsługa

1. Podłącz kabel USB do gniazda wejściowego na białej lampce, aby

Klosz

rozpocząć ładowanie. Kiedy światło zacznie się palić, będzie to oznaczać
pomyślne naładowanie. Ładowanie zostanie automatycznie zakończone,
jeżeli lampka ma pełną moc.

2. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lampkę – jej światło będzie początkowo

Przycisk wł./wył.

przytłumione. Delikatnie postukaj w lampkę, aby zwiększyć jasność światła,
a z każdym kolejnym dotknięciem kolor wyświetlanego światła będzie się
zmieniał.

3. Istnieje sześć trybów wzoru koloru, tj. „czerwony, żółty, zielony, niebieski,

fioletowy i stopniowanie natężenia koloru”. Każde stuknięcie w lampkę
powoduje zmianę trybu kolorystycznego, a dziewiąte w kolejności stuknięcie
wyłącza światło.

Ostrożnie
1. Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie przeczytać Instrukcję
obsługi.

2. Nie rozmontowuj produktu i nie naciskaj go z użyciem siły. Chroń
urządzenie przed słońcem i deszczem. Nie umieszczaj lampki w tym
samym miejscu, co produkty chemiczne, powodujące korozję lub
detergenty.

3. Ładuj baterię w odpowiednim czasie, gdy światło jest przyciemnione lub
Gniazdo
ładowania

słabo reaguje na włączanie dotykowe.

4. Trzymać lampkę z dala od dzieci, które mogą połknąć małe elementy
pozostałe po rozmontowaniu produktu.

Podziękowania
Dziękujemy za zakup małej lampki dotykowej w kolorze
białym YGH-559. Cieszymy się, że możemy Państwu służyć.
Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i
zachować ją w dobrym stanie, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości.

Karta gwarancyjna
Karta gwarancyjna

Model:

Data zakupu: D M R

Produkt objęty gwarancją

7 dni na zwrot Gwarancja na rok Dożywotnie usługi serwisowe 

Nazwa klienta:

Tel.:

Adres:

