
Какво съдържа комплекта:
1х Мултифункционална 
лампа

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА 

Заради това, че е мултифункционална, можете да я 
използвате за къмпинг, преходи в планината, работа, 
четене, когато няма ток. Натиснете бутона от другата 
страна на слъчневите батерии, за да  включите бялата 
светлина на дъното, дръпнете дръжките за да включите 
и светлината по средата, като натиснете отново бутона 
за включване получавате диско ефекта. 
Ако желаете да смените светлината в горната част на 
лампата, просто продължете да дърпате и бутате 
дръжките, докато не получите желания резултат.
Много лесна за употреба, може да бъде използвана както 
на открито, така и в закрити помещения, лесна е за 
носене, тъй като е лека и има допълнителни дръжки, 
които спомагат лесното пренасяне и закачането на дърво 
или на палатка.

ИНСТРУКЦИИ

3 В 1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЛАМПА

ИНСТРУКЦИИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

ИНСТРУКЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Капацитет на батерията: 1000 mah
Може да се използва до 10 ч.
USB интерфейс: зареждане на мобилен телефон
Множествени опции за светлина.

ВНИМАНИЕ

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

Никога не докосвайте продукта, когато е свързан в 
електрическата мрежа.
Никога не зареждайте телефона си, докато зареждате и 
самата лампа, това може да увреди телефона ви.

Можете да я зареждате с USB кабел или посредством слънчева 
светлина.
Можете също така да я използвате за зареждане на телефона 
(Айфон, Андроид), таблета, но не зарейдайте едновременно и 
самата лампа. Има слънчеви батерии, които могат да заредят 
лампата и след това телефона ви.

E-mail: info@mrmaks.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

ЗА КОНТАКТ


