
PARTY GLOVES
Rokavice z LED osvetlitvijo na konicah prstov

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Fantastični svetlobni učinki s tremi živimi barvami in šestimi načini utripanja.

PAKET VKLJUČUJE:
∑ 1 x rokavice z LED osvetlitvijo na 

konicah prstov

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

∑ Za uporabo potrebujete dve CR2016 bateriji (nista priloženi).
∑ 3 barve na vsaki konici prsta (rdeča, zelena in modra)
∑ Različni (6) načini prižiganja za utripajoč ali neprekinjen svetlobni učinek
∑ Raztegljiv material za popolno udobje
∑ Idealno za praznovanja in praznike, sprehajanje, tek in ostale aktivnosti na prostem
∑ Velikost ustreza večini odraslih (in tudi otrok, starejših od 8 let).
∑ ZAMENLJIVE BATERIJE: Baterije CR2016 je enostavno zamenjati (niso priložene).
∑ Material: mikrovlakna, PP, EVA.
∑ Velikost: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.



NAMESTITEV IN NAVODILA:

Izvlecite vložek.

Pritisnite na gumb.

Položaj prostora za baterije. 

CR2016 prostor za baterije.

Območje LED svetlobe.

Navodila za uporabo

Pred uporabo odstranite izolacijski vložek.

Če želite aktivirati lučko za rokavice, pritisnite gumb na predelu za baterije na vrhu zapestja. 
Prostor za baterije je za lažji dostop skrit v žepu z zapiranjem na ježka. Vsaka konica prsta vsebuje 

večbarvne LED lučke. S pritiskom na gumb za vklop / izklop lahko preklapljate med različnimi 
barvami in spreminjanjem hitrosti. 

PO UPORABI; Prosimo, da izolacijski vložek za daljšo življenjsko dobo baterij vstavite nazaj.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

∑ Rokavice so občutljive, zato vas prosimo, da z njimi ravnate previdno. Previdno jih 
nataknite in slecite.

∑ Rokavic ne perite, saj niso vodoodporne.
∑ Neustrezno uporabljenih rokavic ne bomo zamenjali ali vam povrnili stroške.

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 

trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo 
in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek 
sprejme za okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.


