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Φως νυκτός - 6601/2/3/4

Αυτό το κουτί περιλαμβάνει:
• 1 x Μίνι Φως Νυκτός με χρωματιστά ζώα του
ζωολογικού κήπου
• 3 x Μπαταρίες LR44/AG13
• 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Προδιαγραφές προϊόντος:

Απόρριψη μπαταριών:
• Απορρίψτε τις μπαταρίες με υπεύθυνο τρόπο
• Υπό καμία περίσταση, μην τοποθετείτε τις μπαταρίες
στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν.

Προειδοποιήσεις για το προϊόν:

• Παραγωγή ενός απαλού χρωματιστού φωτός με λυχνία • Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για χρήση σε
LED για χρήση κατά τη νύχτα
εσωτερικούς χώρους.
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης –
• ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
Ανθεκτικό, μη τοξικό και εύκολο στον καθαρισμό
ΠΡΟΪΟΝ ΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΙΔΙΟΙ.
• Ψυχρό, όταν το αγγίζετε – Περιλαμβάνει 3 x μπαταρίες
LR44/AG13

Χρήση για πρώτη φορά:
1. Αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα που αποτρέπει τις μπαταρίες
από το να φωτίζουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
2. Το διαμέρισμα των μπαταριών βρίσκεται στη βάση
του φωτός νυκτός. Τραβήξτε τη γλωττίδα για να
ενεργοποιήσετε τις μπαταρίες.

Χειρισμός της συσκευής:

1. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται
στη βάση του φωτός.
2. Σύρετε τον διακόπτη στη θέση «on» (ενεργό) για
να ανάψετε το φως και, αντίστροφα, στη θέση «off»
(ανενεργό) για να το σβήσετε.

Battery Change:
1. Το διαμέρισμα των μπαταριών βρίσκεται στη βάση του
φωτός νυκτός. Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει το
κάλυμμα μπαταρίας με ένα κατσαβίδι κεφαλής Phillips.
2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες LR44/AG13,
φροντίζοντας να ακολουθήσετε τον οδηγό
πολικότητας στο διαμέρισμα μπαταριών.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας στη θέση του και
ασφαλίστε τη βίδα.

Προφυλάξεις για τις μπαταρίες
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρησιμοποιήστε μόνο το μέγεθος και τον τύπο των
μπαταριών που προδιαγράφονται.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τη σωστή
πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
Απαγορεύεται η αναφόρτιση των μη
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να
φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να
αφαιρούνται από το φως νυκτός πριν από τη φόρτιση
Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι
μπαταριών ή παλιές με καινούριες μπαταρίες
Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται
από το φως νυκτός
Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να
βραχυκυκλώνονται

ΕΓΓΎΗΣΗ- ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής
παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.
Εξαιρούνται από την εγγύηση τα ΄΄αναλώσιμα΄΄ μέρη (πχ
μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά).
Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:
• Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης
χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
• Tο προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
• .Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των
εξαρτημάτων/των μερών ( πχ οξείδωση ή σκούριασμα λόγω
κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν
τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.)
Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24
μηνών:
• Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε
φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
• Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά
του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε
για την παραλαβή την μερών που καλύπτονται από την
εγγύηση.
• Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση
που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου.
• Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή
δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
• Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του
προϊόντος.
Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν
στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική
ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα
τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε
καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων
ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομιών και άλλων
καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την
αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη
χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων
και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης
υπηρεσιών.

