
PARTY GLOVES
Γάντια με φωτισμό LED στις άκρες των δακτύλων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.
Φανταστικά εφέ με διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού: επιλέξτε ανάμεσα σε 3 φωτεινά 

χρώματα και 6 λειτουργίες για φώτα που αναβοσβήνουν.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
∑ 1 x γάντια LED

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

∑ Απαιτούνται μπαταρίες μεγέθους 2 x 3V CR2016 (δεν περιλαμβάνονται).
∑ 3 χρώματα σε κάθε άκρη δακτύλου (κόκκινο, πράσινο και μπλε)
∑ Διαφορετικές (6) λειτουργίες φωτισμού για φως που αναβοσβήνει ή παραμένει 

σταθερό
∑ Ρυθμιζόμενη εφαρμογή στον καρπό, για μεγαλύτερη άνεση.
∑ Ιδανικά για γιορτές και διακοπές, περπάτημα, τρέξιμο και άλλες υπαίθριες 

δραστηριότητες
∑ Το μέγεθος είναι κατάλληλο για τους περισσότερους ενήλικες (και μερικά παιδιά 

ηλικίας +8 ετών).
∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ: Οι μπαταρίες λιθίου CR2016 δεν περιλαμβάνονται. 



Εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση.
∑ Υλικό: mικροΐνες+ πλαστικό + EVA.
∑ Διαστάσεις: 98,5 x 2,2 x 8,5 εκ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τραβήξτε το ένθετο.

Διακόπτης λειτουργίας.

Θέση θήκης μπαταριών 

Κουτί μπαταρίας CR2016.

Φωτεινή περιοχή LED.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το μονωτικό ένθετο.

Για να θέσετε σε λειτουργία τα γάντια, πιέστε το μικρό κουμπί που βρίσκεται στη θήκη 
μπαταριών, στο πάνω μέρος του καρπού σας. 

Η θήκη της μπαταρίας είναι τοποθετημένη σε θήκη που ανοίγει και κλείνει με velcro, για 
ευκολότερη πρόσβαση. Κάθε άκρο δακτύλου εσωκλείει πολύχρωμα LED. Επιλέξτε ανάμεσα σε 

διάφορα χρώματα και ταχύτητες χρησιμοποιώντας τον διακόπτη on / off. 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Τοποθετήστε και πάλι το λευκό χαρτί μόνωσης για να παρατείνετε τη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

∑ Αυτά τα γάντια είναι ευαίσθητα, παρακαλούμε επιδείξτε την απαραίτητη προσοχή κατά 
τη χρήση και τη συντήρηση. Φορέστε και βγάλτε τα γάντια προσεκτικά, πιάνοντάς τα 
από το μέρος κοντά στον καρπό όπου δεν υπάρχουν καλώδια.

∑ Τα γάντια δεν είναι αδιάβροχα.
∑ Σε περίπτωση μη ορθής χρήσης ή συντήρησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση ή 

επιστροφή του προϊόντος.



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να 
το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


