
PARTY GLOVES
Mănuși cu iluminare LED pe vârfurile degetelor

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Efect de Lumini Fantastice Cu 3 culori strălucitoare și 6 trepte grozave de lumină intermitentă.

PACHETUL INCLUDE:
∑ 1 x mănuși LED

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

∑ Sunt necesare 2 baterii de dimensiuni 3V CR2016 (nu sunt incluse).
∑ 3 culori în fiecare vârf al degetelor (roșu, verde și albastru)
∑ Diverse (6) moduri de iluminare pentru lumină intermitentă sau continuă
∑ Încheietură elastică pentru confort.
∑ Ideal pentru sărbători și festivități, plimbări, alergare și alte activități în aer liber
∑ O mărime unică care se potrivește majorității adulților (și unor copii cu vârsta de +8 ani).
∑ BATERII ÎNLOCUIBILE: Bateriile nu sunt incluse. Este ușor să înlocuiți bateriile CR2016.
∑ Material: micro fibre + PP + EVA.
∑ Dimensiuni: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



INSTALARE ȘI DIRECȚII:

Scoateți insertul.

Buton comutare.

Deschideți compartimentul pentru baterii. 

CR2016 buton cutie baterie.

Zona luminoasă cu LED-uri.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, îndepărtați insertul de izolație.

Pentru a activa Glove Light, apăsați butonul mic de pe compartimentul bateriei din partea 
superioară a încheieturii. 

Compartimentul bateriei este ascuns într-o pungă de velcro pentru un acces mai ușor. Fiecare vârf 
de deget are LED-uri multicolore în interior. Ciclează printr-o varietate de culori și schimbă viteza 

făcând clic pe butonul de pornire / oprire. 

DUPĂ UTILIZARE; Vă rugăm să introduceți hârtia de izolare albă pentru a prelungi durata de viață a 
bateriei.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

∑ Aceste mănuși sunt delicate, așa că vă rugăm să le tratați cu atenție. Puneți și scoateți 
mănușile cu grijă, folosind vârful încheieturii, fără fire.

∑ Vă rugăm să nu le spălați, nu sunt rezistente la apă.
∑ Nu vom înlocui sau rambursa mănușile care au fost utilizate în mod necorespunzător.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 
a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați 



vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


