
 

 

Naudojimo	  vadovą	  naudoti	  be	  UAB	  “Biznio	  mašinų	  kompanija”	  sutikimo	  yra	  griežtai	  draudžiama.	  	  

„Playlearn”	  šviečiantys	  baldai	  ir	  šviestuvai	  –	  visi	  modeliai	  
Dėkojame,	  kad	  įsigijote	  šį	  spalvas	  keičiantį	  šviestuvą.	  	  
Sekite	  instrukcijas	  žemiau,	  kad	  naudojant	  nekiltų	  problemų.	  	  
Dėžėje	  

1)   Nuotaikos	  šviestuvas	  	  

2)   Nuotolinis	  valdymo	  pultas	  	  

3)   Maitinimo	  šaltinio	  adapteris	  	  

Šviestuvo	  įkrovimas	  	  

Prieš	  naudojant	  šviestuvą	  reikia	  įkrauti.	  Įkrovimo	  anga	  yra	  šviestuvo	  apačioje.	  Užsidegs	  nedidelė	  raudona	  lemputė	  
(matoma	  tamsoje),	  kai	  įrenginys	  pradės	  krautis,	  ji	  taps	  žalia,	  kai	  įrenginys	  pasikraus.	  Įkrovimas	  truks	  maždaug	  3	  
valandas.	  Nekraukite	  ilgiau.	  	  

Šviestuvo	  naudojimas	  

Norint	  naudoti	  šviestuvą,	  spauskite	  „On/Off”	  mygtuką	  šviestuvo	  apačioje.	  Šviestuvui	  pradėjus	  šviesti,	  galite	  jį	  valdyti	  
su	  nuotolinio	  valdymo	  pultu.	  Naudodami	  nuotolinį	  valdymo	  pultą	  galite	  reguliuoti	  šviesos	  lygį	  ir	  keisti	  spalvos	  
keitimosi	  seką.	  Norėdami	  naudoti	  nuotolinį	  valdymo	  pultą,	  nuimkite	  plastikinę	  juostelę,	  išsikišusią	  iš	  baterijų	  
skyriaus.	  Taip	  pat	  šviestuvą	  galima	  įjungti	  ir	  išjungti	  su	  valdymo	  pultu.	  	  (Jei	  naudojate	  kelias	  baldų	  dalis	  arba	  jų	  
spalvos	  gali	  būti	  skirtingos,	  perjungiant	  su	  valdymo	  pultu).	  

Atsargumo	  priemonės	  ir	  saugos	  pastabos	  	  

1)   Bet	  kokie	  produkto	  pakeitimai	  panaikina	  garantiją	  ir	  produktas	  gali	  tapti	  nesaugus.	  	  

2)   Neišrinkite	  ir	  netaisykite	  produkto	  patys.	  	  

3)   Kraukite	  tik	  su	  suteiktu	  adapteriu.	  	  

4)   Įsitikinkite,	  kad	  kintanti	  srovė	  atitinka	  adapterį,	  galite	  patikrinti	  adapterio	  etiketėje.	  	  

5)   Nekraukite	  produkto	  per	  ilgai,	  tai	  gali	  pažeisti	  bateriją.	  

6)   Jei	  manote,	  kad	  vamzdis	  perkaito,	  rūksta,	  atjunkite	  įrenginį	  nuo	  maitinimo	  šaltinio	  ir	  nedelsiant	  susisiekite	  su	  
gamintoju.	  	  

7)   Šviestuvas	  nėra	  atsparus	  vandeniui,	  nenaudokite	  jo	  šalia	  vandens.	  	  

8)   Valykite	  sudrėkintu	  audiniu.	  

9)   Nelaikykite	  šviestuvo	  saulės	  šviesoje	  per	  ilgai.	  	  

10)  Šis	  įrenginys	  nėra	  žaislas,	  todėl	  suaugusiųjų	  priežiūra	  būtina	  visuomet.	  	  

11)  Prieš	  kraunant	  leiskite	  baterijai	  visiškai	  išsekti.	  	  

Techniniai	  duomenys	  	  

•   Medžiaga:	  polietilenas	  	  

•   Baterija:	  produkto	  viduje	  kraunama	  ličio	  baterija	  

•   Baterijos	  tarnavimo	  laikas:	  iki	  8	  valandų,	  priklausomai	  nuo	  režimo	  ir	  nustatytos	  spalvos.	  	  

	  



 

 

SVARBU	  –	  elektros	  produktų	  atliekų	  ir	  baterijų	  negalima	  išvesti	  su	  įprastomis	  buitinėmis	  atliekomis.	  Joms	  
skirtos	  atskiros	  išmetimo	  vietos.	  Artimiausią	  vietą	  galite	  patikrinti	  www.recycle-‐more.co.uk	  arba	  susisiekite	  
su	  mumis	  dėl	  informacijos.	  	  

	  

„Playlearn”	  pakeis	  šį	  produktą,	  jei	  jis	  neatitiks	  jūsų	  lūkesčių.	  Susisiekite	  su	  mumis	  el.	  paštu	  help@play-‐
learn.co.uk.	  Mes	  siūlome	  1	  metų	  garantiją	  visiems	  teisingai	  naudojamiems	  produktams.	  	  	  

	  

	  

	  

Units	  5-‐6	  Agecroft	  Trading	  Est,	  	  

Langley	  Rd,	  Salford,	  M6	  6JD	  	  

E.	  paštas:	  Help@play-‐learn.co.uk	  	  

	  Tinklapis:	  www.play-‐learn.co.uk	  	  

Tel.:	  0161	  7375099	  


