
PARTY GLOVES
Rukavice s LED osvetlením na končekoch prstov

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Fantastický svetelný efekt s 3 jasnými farbami a 6 režimami blikania.

BALENIE OBSAHUJE:
∑ 1 x LED rukavice

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

∑ Potrebné sú 2 x 3V batérie veľkosti CR2016 (nie sú súčasťou balenia).
∑ 3 farby v každom končeku prsta (červená, zelená a modrá)
∑ Rôzne (6) režimy rozsvietenia pre blikanie alebo nepretržité svetlo
∑ Pružné zápästie pre pohodlné nosenie.
∑ Skvelé na oslavy a sviatky, prechádzky, beh a iné outdoorové aktivity
∑ Jedna veľkosť sa hodí pre väčšinu dospelých (a niektoré deti vo veku 8+).
∑ VYMENITEĽNÉ BATÉRIE: Batérie nie sú súčasťou balenia. Knoflíkové batérie CR2016 sa 

dajú ľahko vymeniť.
∑ Materiál: mikro vlákno + PP + EVA.
∑ Rozmery: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



MONTÁŽ A POKYNY:

Vytiahnite vložku.

Prepínač.

Poloha priehradky na batérie. 

Krabička na batérie CR2016.

LED svetelná plocha.

Návod na použitie

Pred použitím odstráňte izolačnú vložku.

Ak chcete aktivovať osvetlenie rukavíc, stlačte malé tlačidlo umiestnené na priehradke na batériu v 
hornej časti zápästia. 

Priehradka na batérie je pre ľahký prístup ukrytá vo vrecku na suchý zips. Každý prst má vo vnútri 
viacfarebné LED. Kliknutím na tlačidlo zapnutia/vypnutia môžete prechádzať rôznymi farbami a 

meniť rýchlosť blikania. 

PO POUŽITÍ; Vložte biely izolačný papier, aby ste predĺžili životnosť batérie.

POKYNY PRE ÚDRŽBU

∑ Rukavice sú jemné, preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Rukavice opatrne nasaďte a 
zložte pomocou okrajov zápästnej časti, ktoré sú bez drôtov.

∑ Neumývajte, prosím, nie sú vode odolné.
∑ Nevhodne použité rukavice nebudeme vymieňať ani refundovať.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia zapríčinenému 

nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných 
zdrojov. Ak chcete vrátiť použitý produkt, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u 
ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné 
prostredie.



Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


