
                                                                                                                               

Strona 1 z 3 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 

www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          

          

         

 

 

 

 

 

Opaska diodowa Meteor 

Nr produktu  0001005083 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 3 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 

www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 

 
 

 

Opaska diodowa meteor  

Nr produktu  1005083 

 
Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa  

Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci i zwierząt. 

Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego lezącego luzem. Może on stać się niebezpieczną 

zabawką w rękach dzieci.  

Nie narażaj produktu na nadmierne naprężenia mechaniczne. 

Ostrożnie obchodź się z produktem. Uderzenia i upadki nawet z niewielkiej wysokości mogą 

uszkodzić produkt. 

Należy przestrzegać prawidłowej biegunowości przy wkładaniu baterii (akumulatorków).  

Baterie (akumulatorki) należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas, aby 

uniknąć uszkodzeń spowodowanych cieknącymi bateriami.  

Cieknące lub uszkodzone baterie mogą powodować oparzenia chemiczne w razie kontaktu ze skórą. 

Noś odpowiednie rękawiczki ochronne, jeśli dotykasz takich uszkodzonych baterii (akumulatorków).  

Baterie (akumulatorki) przechowuj poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj baterii (akumulatorków) 

leżących luzem, ponieważ mogą one zostać połknięte przez dziecko lub zwierze.  

Wymieniaj wszystkie baterie (akumulatorki)  jednocześnie. Łączenie starych i nowych baterii 

(akumulatorków) może spowodować ich wyciekanie i uszkodzenie urządzenia.  

Zabrania się rozbierania, doprowadzania do zwarcia i wrzucania baterii do ognia. Nigdy nie ładuj 

zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!   

Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli masz wątpliwości odnośnie pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia 

urządzenia.  

 

Wymiana baterii  

Upewnij się, że produkt jest wyłączony.  

Otwórz zasobnik baterii przy pomocy monety lub innego  

odpowiedniego przedmiotu. 

Patrz rysunek. 

Włóż dwie nowe baterie typu CR2032  do zasobnika baterii. 

Upewnij się, że biegun dodatni „+” skierowany jest ku górze.  

Zamknij zasobnik baterii.  
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Obsługa  

Zamocuj opaskę diodową, jak pokazano na rysunku. 

Na chwilę przyciśnij zielony przycisk ON/OFF aby przełączyć pomiędzy różnymi trybami opaski 

diodowej: przyciśnij raz: włączenie światła → przyciśnij dwa razy: miganie światła → przyciśnij trzy  

razy: wyłączenie światła. 

 

 

Dane techniczne  

Napięcie zasilania   2 x bateria okrągła 3 V CR2032 (dołączona do dostawy)  

Czas pracy    ok. 100 godzin 

Temperatura pracy   0 do 40 °C 

Temperatura składowania  -10 do 40 °C 
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