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Lampă de Noapte - 6601/2/3/4

În cutie sunt incluse:

Eliminarea bateriilor:

• 1 buc. lampă de noapte colorată tip animal zoo

• Eliminaţi bateriile într-un mod responsabil

• 3 buc. baterii LR44/AG13
• 1 buc. manual de utilizare

• Nu introduceţi sub nicio formă bateriile în foc,
deoarece pot exploda.

Specificaţiile produsului:

Avertismente privind produsul:

• Generează o lumină colorată blândă pe bază de LED
pentru utilizarea pe timp de noapte

• Acest produs este destinat exclusiv utilizării în spaţii
• interioare.

• Întrerupător pornire/oprire - rezistent, non-toxic şi uşor
de curăţat

NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI ACEST PRODUS PE
CONT PROPRIU.

• Nu se încinge - include 3 buc. baterii LR44/AG13

Prima utilizare:
1. Scoateţi clapeta de plastic care previne consumarea
bateriilor în timpul transportului.
2. Compartimentul bateriilor se află la baza lămpii de
noapte; trageţi clapeta pentru a activa bateriile.

Utilizarea lămpii:
1. Butonul de pornire/oprire este amplasat la baza lămpii.
2. Glisaţi întrerupătorul în poziţia de „on” pentru a porni
lampa şi în poziţia de „off” pentru a opri lampa.

Schimbarea bateriilor:
1. Compartimentul bateriilor este amplasat la baza
lămpii. Scoateţi şurubul care fixează capacul
compartimentului bateriilor folosind o şurubelniţă în
cruce.
2. Înlocuiţi bateriile LR44/AG13, având grijă să respectaţi
însemnele de polaritate de pe compartimentul
bateriilor.
3. Puneţi capacul la loc şi fixaţi şuruburile.

Măsuri de precauţie privind bateriile
• Utilizaţi numai baterii de mărimea şi tipul specificate.
• Respectaţi însemnele de polaritate când instalaţi bateriile.
• Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate.
• Bateriile reîncărcabile (acumulatorii) trebuie să fie încărcate
doar sub supravegherea adulţilor
• Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din lampa de
noapte înainte de a fi încărcate
• Se interzice combinarea unor tipuri diferite de baterii sau a
bateriilor noi şi uzate
• Bateriile epuizate trebuie să fie scoase din lampa de noapte.
• Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII
In concordanta cu legislatia in vigoare, producatorul ofera
clientului un termen de garantie de 24 de luni in cepand cu data
de achizitie a produsului, data inscrisa pe bonul de casa.
Nu fac obiectul garantiei de 24 de luni uramtoarele parti
identificate ca si “consumabile” (ex. baterii, capete de periuta sau
alte parti consumabile).
Garantia de 24 de luni se pierde daca:
• Produsul a suferit deteriorari estetice din cauza utilziarii
necorespunzatoare si nerespectarii instructiunilor din manualul
de utilizare.
• Produsul a fost modificat si s-a intervenit asupra lui.
• Motivul erorilor aparute este ingrijirea necorespunzaotare a
componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex.
Oxidare/scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot
bloca senzorii, scurgerile de lochid coroziv din baterii).
Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garantie de
24 de luni:
• Costurile legate de inlocuirea si/sau reparatia pieselor accesorii
sau costruile legate de ingrijirea comuna a produsului.
• Costurile si riscurile implicate in transportul produsului la si de
la magazin de unde s-a achizitionat produsul sau centrul de
colectare al produsului in perioada de garantie.
• Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea
necorespunzatoare in neconcordanta cu instructiunile din
manual.
• Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau
conditii adverse incompatibile cu produsul.
• Defecte care au efecte neglijabile asupra performantelor
produsului.
Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu
își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de
la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările
în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în
vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe,
indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune
suplimentare si alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile
cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere
strictă, ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea
sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a
documentelor electronice, inclusiv lipsa de serviciu.
Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de
ajutor site-ul www.nuvitababy.com

