
 

 

 

 מקרן לתאורה צפונית



 

 

 

 

 חשוב לזכור 

. אנו גאים בשירות הלקוחות שלנו, כך שבמידה ויש לכם בעיות  אנא נהגו בהתאם להוראות בקפידה 

נעשה הכול על מנת  חים שמכל סוג שהוא עם מוצר זה אנא צרו איתנו קשר לפני הכול. אנו מבטי

 לסייע לכם. 
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 יוצר בסין. יא מכילה מידע חשוב. אנא שמרו אריזה זו אצלכם היות שה

 קווי הנחיה בטיחותיים המתקשרים לסוללות 

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. כבו את המשחק טרם פתיחת תא הסוללות. הוציאו סוללות  

" שעל הסוללה  -הכניסו סוללות בצורה נכונה תוך הקפדה על מיקום סימוני "+" וגם "ריקות מהמשחק. 

ן.  ועל המכשיר. אין להטעין סוללות לא נטענות. סוללות נטענות יש להוציא מהמוצר טרם טעינת

ת השגחה של אדם מבוגר בלבד. אין לערבב בין סוללות ישנות וסוללות  סוללות נטענות ייטענו תח

חדשות. יש לעשות שימוש בסוללות זהות או שוות ערך. אין לערבב בין סוללות אלקליות, רגילות  

)פחמן אבץ( או סוללות נטענות )ניקל קדמיום(. אנא וודאו שתא הסוללות מאובטח היטב למקומו. אין  

לפתוח את המעטפת  לעולם אין להשליך את הסוללות לתוך אש או לנסות לקצר את מגעי החשמל. 

החיצונית. אין לטבול צעצועים המופעלים באמצעות סוללות לתוך מים. נקו את המוצר בניגוב בלבד.  

ם  שמירה על הסביבה באמצעות השלכת המוצרים בצורה אחראית. סמל פח האשפה על גלגליסייעו ל

פסולת הביתית, היות שהם מכילים חומרים  מציין שאין להשליך את המוצר ואת הסוללות ביחד עם ה

לגרום נזק לסביבה ולבריאות. אנא השתמשו בנקודות איסוף שנועדו לכך או במתקני מחזור  שעלולים  

 ו הסוללות. בעת השלכת המוצר א

 

 הכניסו סוללות, אבטחו את המכסה היטב. 

 הכניסו דיסק אחד. 

שתי    –לחצו פעם אחת. הפעלה. מצב אוטומטי 

  .לחיצות. מצב ידני. לחצו פעם נוספת לשינוי צבע 

 כיבוי.  – המשיכו ללחוץ 
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 מהי אורורה )זוהר הקוטב(

אותה ניתן לראות לעתים קרובות ביותר  מיים, רה היא תאורה טבעית מדהימה בשאורו

אורות אלה הדהימו וריתקו אנשים במהלך טיקה. קשל ארקטיקה ובאזורים של אנטר באזורים

ואנשים רבים נוסעים אלפי קילומטרים רק במטרה לצפות בהם. כעת תוכלו ליהנות השנים 

 מהאורורה בתוך ביתכם!
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http://www.brainstormltd.co.uk/

