
PARTY GLOVES
Rukavice s LED osvětlením na bříškách prstů

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Fantastické světelné efekty se 3 jasnými barvami a 6 režimy studeného blikajícího světla.

OBSAH BALENÍ:
∑ 1 x LED rukavice

SPECIFIKACE PRODUKTU:

∑ Jsou potřeba 2 x 3V baterie velikosti CR2016 (nejsou součástí balení).
∑ 3 barvy na bříšku každého prstu (červená, zelená a modrá)
∑ Různé (6) režimy rozsvícení pro blikání nebo trvalé svícení
∑ Pružné zápěstí pro pohodlí.
∑ Skvělé na oslavy a prázdniny, procházky, běh a další outdoorové aktivity
∑ Jedna velikost vyhovuje většině dospělých (a některým dětem ve věku 8+).
∑ VYMĚNITELNÉ BATERIE: Baterie nejsou součástí balení. Knoflíkové baterie CR2016 lze 

snadno vyměnit.
∑ Materiál: mikrovlákno + PP + EVA.
∑ Velikost: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



INSTALACE A POKYNY:

Vytáhněte vložku.

Zmáčkněte tlačítko.

Otevřete prostor pro baterie. 

Místo pro knoflíkové baterie CR2016.

LED světelná oblast.

Návod k použití

Před použitím odstraňte izolační vložku.

Chcete-li aktivovat osvětlení rukavic, stiskněte malé tlačítko na prostoru pro baterie v horní části 
zápěstí. 

Prostor pro baterie je pro snadnější přístup skrytý v pouzdru na suchý zip. Každý prst má uvnitř 
vícebarevné LED. Klepnutím na tlačítko zapnutí / vypnutí můžete procházet různými barvami a 

měnit rychlost. 

PO POUŽITÍ; Vložte prosím bílý izolační papír, abyste prodloužili životnost baterie.

POKYNY PRO PÉČI

∑ Tyto rukavice jsou jemné, proto s nimi zacházejte opatrně. Rukavice opatrně nasaďte a 
sundejte pomocí špičky zápěstí bez drátů.

∑ Prosím neperte je, nejsou vodotěsné.
∑ Nesprávně používané rukavice vám vyměníme ani nevrátíme peníze.

Pokyny k recyklaci a likvidaci

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 

podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a 
sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


