
MANUAL DE UTILIZARE 

Lumină ambientală multicolor cu LED 

 
 

Mulțumim că ați ales produsele WELL. Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână. 
 

1. DESCRIERE GENERALĂ A PRODUSULUI: 
 
Model: DECOL-MNL/MC7-WL 

 
Specificații 
Tensiune de încărcare: 5V DC, 1A 
Cablu alimentare: USB 2.0/  3.0 
Baterie:  Li, 300mA 
Diametru glob luminos: 14.8mm; 7 culori 
Grad protecție umezeală: IP20 
 
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

• Numai pentru scopuri decorative și pentru uz intern. 

• Produsul nu este rezistent la apă, grad de protecție: IP20. 

• Nu conectați produsul la sursa de alimentare în momentul în care acesta se află în cutie sau înainte de asamblare. 

• Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau în raza de acțiune a animalelor de companie. 

• Țineți departe de foc sau alte surse de căldură 

• Deconectați complet produsul de la sursa de alimentare, atunci când acesta nu se utilizează 

• Evitați căderea produsului și alte tipuri de impacturi 

• Material: PVC & ABS  

• Această lumină decorativă este destinată numai scopurilor decorative și nu este potrivită pentru iluminarea încăperilor 
 
Ghid de asamblare al suportului 
 

 
Încărcarea: 

• Înainte de utilizare, încărcați bateria 

• Produsul poate fi încărcat cu orice conexiune sau adaptor USB standard (5V DC) 

• Timp necesar pt încărcare: aprox. 2-3H pt  durata funcționare: 4-6H 

• Lumina roșie lângă orificiul de încărcare indică încărcarea bateriei  

• Când încărcarea este finalizată, butonul tactil va fi cald. Așteptați un minut înainte de a utiliza produsul.  
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Charging Light= Indicator stare încărcare 

Charging port & touch button= Portul de încărcare & buton tactil 

 

Mod de schimbare a culorii: prin atingerea orificiului de încărcare sau lovituri ușoare aplicate pe suprafața bilei 

• Țineți apăsat butonul tactil pentru aproximativ 8 secunde pentru pornire 

• Țineți apăsat butonul tactil timp de 3 secunde pentru a regla luminozitatea  

• Pentru schimbarea culorilor atingeți butonul tactil sau aplicați lovituri ușoare pe suprafața bilei 

• Atingeți orificiul de încărcare pentru modul de schimbare automată 7 culori 

• Dacă funcția de schimbare a culorii prin lovituri nu funcționează la prima pornire, închideți, și reporniți produsul 

• Țineți apăsat butonul tactil pentru aproximativ 6 secunde pentru oprire 

 

Deșeurile electrice și electronice fac parte dintr-o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, transportul, 

tratamentul și reciclarea sunt importante deoarece pot evita poluarea mediului înconjurător și sunt dăunătoare sănătății  

Trimiterea deșeurilor de echipamente electrice și electronice către centrele speciale de colectare face ca deșeurile să fie 

reciclate corespunzător și să protejeze mediul.  Nu uitați! Fiecare aparat electric care ajunge la groapa de gunoi, poluează 

mediul!  

 
Importator și distribuitor: 
S.C. VITACOM ELECTRONICS S.R.L.           
CIF: RO 214527 
Tel. 0264-438401* 
sales@vitacom.ro  
www.vitacom.ro 

mailto:sales@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

