
PARTY GLOVES
Ръкавици с LED осветление на върха на пръстите

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Фантастичен ефект на светлините с 3 ярки цвята и 6 страхотни режима на светене.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:
∑ 1 x LED ръкавици

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

∑ Необходими са 2 x 3V батерии с размер CR2016 (не са включени).
∑ 3 цвята във всеки връх на пръста (червен, зелен и син)
∑ Различни (6) режими за светене и мигане на светлината
∑ Разтегателна китка за по-голям комфорт.
∑ Страхотни за тържества и празници, ходене, бягане и други дейности на открито
∑ Един размер е подходящ за повечето възрастни (а някои деца и на възраст +8).
∑ СМЕНЯЕМА БАТЕРИЯ: Батериите не са включени. Те са лесни за смяна.
∑ Материал: мъкрофибърна тъкан + PP + EVA.
∑ Размер: 98,5 x 2,2 х 8,5 см.



МОНТАЖ И СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Извадете стикера.

Бутон за включване.

Разположение на отделението за батерии. 

CR2016 бутон за батериите.

LED светеща зона.

Инструкции за употреба

Преди употреба отстранете изолационния стикер.

За да активирате светлината за ръкавици, натиснете малкия бутон в отделението за батерии 
в горната част на китката. 

Отделението за батерията е отделено във велкро торбичка за по-лесен достъп. Всеки връх на 
пръста има многоцветни светодиоди от вътрешната страна. Превключете различни цветове и 

променяща се скорост с щракване на бутона за включване / изключване. 

СЛЕД УПОТРЕБА; Моля, поставете бялата изолационна хартия, за да удължите живота на 
батерията.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ПОДДРЪЖКА

∑ Тези ръкавици са деликатни, затова, моля, отнасяйте се към тях внимателно. 
Поставяйте и сваляйте ръкавиците внимателно.

∑ Моля, не перете ръкавиците - те не са водоустойчиви.
∑ Ние не можем да подменим или върнем парите ви, при повреди поради 

неправилно използване.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци 
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда 
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови 

отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да 
върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и събиране или 



се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да се погрижи за 
екологичното му рециклиране.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на 
приложимите директиви на Европейската Комисия.


