
                                                                                                         

 

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU 

 
Paket İçeriği 

• 1 adet USB kablosu 

• 1 adet Kullanım Kılavuzu                                                                               

• 1 adet Gece Lambası                                          
 
 

Teknik Özellikler 
 
• Ürün Boyutu: 140x81x100 mm 

• Malzeme: PVC, ABS 

• Ağırlık: 130 g 

• Güç: 1W (max) 

• Giriş: 5V 1A 

• Pil Kapasitesi: 500 mAh 

• Şarj Süresi: 2,5 saat 

• Çalışma Süresi: 4-7 saat 
 

Temel İşlevler  

 

• Sıcak ve soğuk beyaz ışık 

• RCB Renkleri, 7 farklı renk değiştirme özelliği. 

• USB şarjlı 

• 30 dk ve 60 dk kapanma zamanlayıcısı. 
 
 

Ürün Açıklaması 
 

• Pil ve Şarj İşlemi: Ürünü Şarj etmek için USB güç kablosunu cihaza takın. 

• Işık Açma/Kapama: Renkli Gece Lambası ışığını açmak ve kapatmak için AÇMA/KAPAMA basın ve 
basılı tutun. 

• Beyaz ve RGB Modu Arasında Geçiş: Gece ışığı açıkken işlev düğmesine basin ve basılı tutun. 

• Beyaz Işık Parlaklık Seviyesi: Parlaklık seviyesi ayarı için AÇMA/KAPAMA düğmesine kısa basın. 

• RGB Renk Seçimi: AÇMA/KAPAMA düğmesine kısa basın. 

• Kapatma Zamanlayıcısını Yapılandırın: Gece lambasının ışıklarını kapatması için 30 dakika ve 60 
dakika zamanlayıcısı vardır. 30 dakika, 60 dakika ve zamanlayıcı olmadan kullanım seçimi için işlev 
düğmesine kısa basın. 

  
  

Önlem ve Güvenlik 
 

1. Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. 
2. Bu ürün şarj edilebilir bir lityum pil ile donatılmıştır, lütfen kullanılmadığında çevreyi kirletmeyin ve 
mümkün olduğunca geri dönüştürmeye çalışın. 
3. Bu ürünü yüksek sıcaklığa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, parçalarına ayırmayın veya ateşe 
atmayın. 
4. Bu ürün oyuncak değildir. 

 
 
 



                                                                                                         

 

 

Özel uyarı: Entegre lityum pil nedeniyle, ürünü yüksek 
sıcaklıklara maruz bırakmayınız, ateşe atmayınız a da aşındırıcı 
sıvılara (örneğin sülfürik asit) daldırmayınız. 

 

 

• Bu ürünü evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız. Çevrenin korunması için, 
kullanılmış pilleri yürürlükteki yönetmeliklere göre elden çıkarınız. 
• Bu ürünü yüksek sıcaklıklara ya da doğrudan gelen güneş ışığına maruz bırakmayınız, 
demonte etmeye kalkışmayınız ya da ateşe atmayınız. Kesinlikle yakmayınız. 
• Bu ürün oyuncak değildir. 

 

                                                                  
       

                                                                                                                
                                                                                                                    

 


