
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

Színváltó LED holdfény  

 
 

Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, és tartsa kéznél azokat. 
 

1. A TERMÉK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA: 
 
Model: DECOL-MNL/MC7-WL 

 
Jellemzők: 
Töltési bemenet: 5V DC, 1A 
Töltő kábel: USB 2.0 / 3.0 
Akkumulátor: 300mA, Li 
Fénygömb átmérő: 14,8 mm; 7 szín 
IP védettség: IP20 
 
GONDOZÁS ÉS HASZNÁLAT: 
• Csak dekoratív és beltéri használatra alkalmas, védettség IP20 
• Ne csatlakoztassa a terméket az áramforráshoz, amíg be van csomagolva vagy nincs összeszerelve.  
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül, vagy olyan helyen, ahol a gyerekek vagy a háziállatok elérhetik vagy kölcsönhatásba 
léphetnek a termékkel. 
• Tartsa távol a tűztől és hőforrásoktól 
• Ha nem használja a készüléket, húzza ki teljesen az áramforrásból. 
• Ne ejtse le a terméket, illetve óvja az egyébb kemény tárgyakkal való nekiütődésektől 
   Anyag: PVC és ABS 
• Ez a dekoratív fény csak díszítési célokra használható, és nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására 
 
Tartó elem összeszerelési útmutató: 
 

 
Töltés: 

• Használat előtt kérjük töltse fel az elemet  

• A termék bármilyen szabványos USB-csatlakozóval vagy adapterrel (5V DC) tölthető 

• Töltési idő: kb. 2-3H, működési idő: kb. 4-6H. 

• A töltés ideje alatt piros fény jelenik meg a bemeneti töltési csatlakozó mellett 

• A töltés befejezése után az érintőgomb kimelegszik, kérjük várjon egy percet a termék használata előtt. 
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Charging light =  töltést jelző fény 
Charging port & touch button = bemeneti töltési csatlakozó & érintő gomb 
 
Színválltás lehetőség: az érintő gomb megérintésével, illetve a gömb felületének  enyhe ütögetésével. 
 
 • Nyomja meg az érintőgombot kb. 8 másodpercig a termék beindításához 
• Tartsa megnyomva az érintőgombot kb. 3 másodpercig a lámpa fényerejének beállításához. 
• Az érintő gomb megérintésével, illetve a fénygömb felületének  enyhe ütögetésével válltakoztathatja a színeket. 
• Automatikus színválltásra való áttérés szintén az érintő gomb  segítségével történik 
• Ha először nem működik az érintő funkció, kérjük, zárja kapcsolja ki a terméket, és indítsa újra. 
• Nyomja meg az érintőgombot kb. 6 másodpercig ha ki akarja kapcsolni a terméket. 
 
 
 

Az elektromos és elektronikus készülékek olyan speciális hulladékok, amelyeknek a gyűjtése, raktározása, kezelése és 
újrahasznosítása fontos feladat, mivel megelőzhető a környezeti szennyezés és károsak lehetnek az egészségre is. Az 
elektromos és elektronikus készülékek speciális gyűjtőközpontokba való kimondott begyűjtésével biztos lehet, hogy azokat 
helyesen hasznosítják újra és ezáltal a környezetét is védi.  
Ne feledje! Minden szeméttelepre, mezőre juttatott elektromos szerkezet környezetszennyezést okoz! 
 
 

Beszállító és elosztó vállalat:           
SC VITACOM ELECTRONICS SRL                   
CIF: RO 214527 
Tel. 0264-438401* 
sales@vitacom.ro  
www.vitacom.ro 
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