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Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 14,6 x 11 x 9,7 cm
Peso: 180 g
Alimentazione: USB DC 5.0V 1.0A
Potenza: 0,15 W
Batteria ricaricabile: 1200 mAh al litio
Materiale: silicone
Luce: LED

Utilizzare il pulsante on/off per accendere o spegnere la luce 
notturna. Si illumina con una morbida luce bianca.
Una volta accesa, tocca una volta la lampada per passare a una 
luce bianca più brillante.
Tocca una seconda volta per far risplendere la lampada in rosso, 
quindi di nuovo per passare alla luce gialla e così via... Ha sei 
colori: rosso, giallo, verde, blu, rosa e arancione. 4. Rimanere 
accesa la luce arancione attiverà la modalità arcobaleno. La 
luce notturna poi cambia gradualmente colore.
Si spegne al sesto tocco. Si consiglia comunque di spegnere la 
lampada tramite il pulsante di accensione/spegnimento quando 
non è in uso per non danneggiare la batteria.
La luce notturna è ricaricabile. Si accende quando inizia la carica 
e si spegne quando la carica è completa. Il tempo di ricarica 
completa è di circa 3 ore. Si consiglia di rimuovere il cavo di 
ricarica non appena la carica è completa per non danneggiare la 
batteria. La batteria carica illuminerà la stanza del tuo bambino 
per circa 6 ore con luce bianca intensa, 10 ore in modalità 
arcobaleno e oltre 22 ore con luce bianca morbida.

1. Assicurarsi di caricare completamente la lampada prima del 
primo utilizzo.
2. Utilizzare solo il caricabatterie fornito.
3. Non smontare il prodotto.
4. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto, in particolare per 
i bambini di età inferiore a 6 anni.

Afmetingen: 14,6 x 11 x 9,7 cm
Gewicht: 180 g
Voeding: USB DC 5.0V 1.0A
Vermogen: 0,15 W
Oplaadbare batterij: 1200 mAh lithium
Materiaal: siliconen
Licht: LED

Gebruik de aan/uit knop om het nachtlampje aan of uit te zetten. 
Het licht op met een zacht wit licht.
Eenmaal aan, tikt u eenmaal op de lamp om over te schakelen 
naar een helderder wit licht.
Tik een tweede keer om de lamp rood te laten gloeien en dan 
nogmaals om over te schakelen naar geel licht enzovoort ... Het 
heeft zes kleuren: rood, geel, groen, blauw, roze en oranje. 4. Als u 
op het oranje lampje blijft staan, wordt de regenboogmodus 
geactiveerd. Het nachtlampje verandert dan geleidelijk van kleur.
Het wordt uitgeschakeld bij de zesde tik. Het is echter raadzaam 
om de lamp uit te schakelen met de aan/uit-knop wanneer deze 
niet in gebruik is om de batterij niet te beschadigen.
Het nachtlampje is oplaadbaar. Het gaat aan wanneer het 
opladen begint en gaat uit wanneer het opladen is voltooid. De 
volledige oplaadtijd is ongeveer 3 uur. We raden aan om de 
oplaadkabel te verwijderen zodra het opladen is voltooid, om de 
batterij niet te beschadigen. De volle batterij verlicht de 
kinderkamer ongeveer 6 uur met intens wit licht, 10 uur in 
regenboogmodus en meer dan 22 uur in zacht wit licht.

1. Zorg ervoor dat u de lamp volledig oplaadt voor het eerste 
gebruik.
2. Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
3. Haal het product niet uit elkaar.
4. Gebruik onder toezicht van een volwassene, vooral voor 
kinderen jonger dan 6 jaar.
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