
PARTY GLOVES
Rękawiczki z diodami LED na palcach

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Rękawiczki zapewniają fantastyczne efekty świetlne dzięki 3 jasnym kolorom i 6 niezwykłym 

trybom migającego światła.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
∑ 1 x rękawiczki LED

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

∑ Do zasilania potrzebne są 2 baterie 3 V CR2016 (brak w zestawie).
∑ 3 kolory na każdym opuszku palca (czerwony, zielony i niebieski).
∑ Różne tryby świecenia (6) – światło migające lub stałe.
∑ Elastyczny ściągacz w nadgarstku dla wygody.
∑ Świetne na uroczystości i święta, spacery, bieganie i inne aktywności na świeżym 

powietrzu.
∑ Jeden rozmiar pasuje na większość dłoni osób dorosłych (i niektórych dzieci w wieku 

powyżej 8 lat).
∑ WYMIENNE BATERIE: Brak baterii w zestawie. Baterie guzikowe CR2016 można łatwo 

wymienić.



∑ Materiał: mikrofibra + PP + EVA.
∑ Wymiary: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

MONTAŻ I INSTRUKCJE:

Należy wyciągnąć wkładkę.

Przełącznik.

Położenie komory baterii. 

Gniazdo baterii guzikowej CR2016.

Obszar świecenia diod LED.

Instrukcja użytkowania

Przed użyciem należy usunąć wkładkę izolacyjną.

Aby włączyć podświetlenie rękawiczek, należy nacisnąć mały przycisk na komorze baterii w górnej 
części nadgarstka. 

Komora baterii jest schowana w kieszonce na rzep dla łatwiejszego dostępu. W każdym opuszku 
palca znajdują się wielokolorowe diody LED. Można zmieniać kolory i prędkość świecenia, 

naciskając przycisk wł./wył. 

PO UŻYCIU należy włożyć biały papier izolacyjny, aby przedłużyć żywotność baterii.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

∑ Rękawiczki są delikatne, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Należy ostrożnie 
zakładać i zdejmować rękawiczki, trzymając je za ściągacz, bez dotykania przewodów.

∑ Nie należy prać rękawiczek – nie są one wodoodporne.
∑ Nie zwracamy kosztów zakupu ani nie wymieniamy rękawiczek w przypadku ich 

niewłaściwego użycia.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 

przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody 
ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 



systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


