
PARTY GLOVES
Kesztyű LED-es ujjvégekkel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Fantasztikus fényhatás 3 élénk színnel és 6 menő, villogó fénymóddal.

A CSOMAG TARTALMA:
∑ 1 db LED-es kesztyű

TERMÉKLEÍRÁS:

∑ 2 db 3 V-os, CR2016 méretű elemmel működik (nem tartozék).
∑ Minden ujjvég 3 színben világít (piros, zöld és kék)
∑ Különböző (6) világítási mód villogó vagy folyamatos fényhez
∑ Nyújtható csuklórész a kényelem érdekében.
∑ Tökéletes választás ünnepekre, bulikra, sétáláshoz, futáshoz és egyéb szabadtéri 

tevékenységekhez
∑ Univerzális méret felnőtteknek (és 8 éves kor feletti gyermekeknek).
∑ CSERÉLHETŐ ELEMEK: A csomag az elemeket nem tartalmazza. A CR2016 gombelemek 

cseréje egyszerű.
∑ Anyag: mikroszálak + PP + EVA.
∑ Méret: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT:

Húzza ki a betétet.

Kapcsológomb.

Az elemtartó helye. 

CR2016 gombelemtartó doboz.

LED-es világító terület.

Használati útmutató

Használat előtt távolítsa el a szigetelőbetétet.

A kesztyűfény aktiválásához nyomja meg a csuklórész tetején, az elemtartón található kis gombot. 
Az elemtartó tépőzáras tokban található a könnyebb hozzáférés érdekében. Mindegyik ujjvégben 

többszínű LED található. A be- és kikapcsológombot nyomogatva választhat a színek közül és 
állíthatja be a sebességet. 

HASZNÁLAT UTÁN; Kérjük, helyezze be a fehér szigetelőpapírt az elem élettartamának 
meghosszabbítása érdekében.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

∑ Ez a kesztyű kényes, ezért kérjük, bánjon vele óvatosan. Óvatosan, a csuklórésznél fogva 
vegye le és fel a kesztyűt.

∑ A termék nem vízálló, kérjük, ne mossa ki.
∑ A nem megfelelően használt kesztyűket nem cseréljük ki, vételárukat nem térítjük vissza.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros 

hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi 
erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse 
fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó 
biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek.


