INSTRUKCJA OBSŁUGI
FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Zastrzeżenia
Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji w dowolnym
momencie bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie jakiejkolwiek osoby.
Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. Jeśli mają Państwo sugestie dotyczące
ulepszeń lub zmian lub jeśli znaleźli Państwo błędy w tej publikacji , prosimy o
poinformowanie nas o tym.
Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkich
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju,
regionie i miejscu. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia
zgodności z udokumentowanymi danymi systemowymi, jedynie producent
może przeprowadzać naprawy komponentów.
Niezastosowanie się do tych informacji może spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie sprzętu.
Copyright © Easypix GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być
powielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i za
pomocą jakichkolwiek środków, w tym fotokopii, nagrywania lub innych
środków elektronicznych lub mechanicznych, bez uprzedniej pisemnej zgody
wydawcy. W sprawie wniosków o pozwolenie prosimy o kontakt z wydawcą w
formie pisemnej.
Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Kolonia, Niemcy.
support@easypix.eu - www.easypix.eu
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Informacje ogólne
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z niniejszą
instrukcją oraz instrukcjami bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Zapobiegnie to niebezpieczeństwom, które mogłyby spowodować szkody
materialne i/lub poważne obrażenia.
Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały i
zrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.
Upewnij się, że każda osoba korzystająca z produktu przeczytała i stosuje się do
tych ostrzeżeń i instrukcji.
Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do
wykorzystania w przyszłości i przekazać je kolejnym użytkownikom produktu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia
ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.

Symbole

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu zagrożenia, które może
prowadzić do obrażeń, jeśli nie będzie się go unikać.

UWAGA!
Oznacza informacje, które są uważane za ważne, ale nie są związane z
zagrożeniami.
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Opis produktu
StreetGlow to kamizelka LED zaprojektowana w celu poprawy widoczności w
warunkach słabego oświetlenia. Dzięki jasnemu światłu zwiększa
bezpieczeństwo na drodze.
Kamizelkę LED można łatwo założyć na grubą kurtkę. Produkt zapewnia lepszą
widoczność o zmierzchu i w ciemności.
Kamizelka jest zasilana przez cztery baterie litowe CR2032, które zapewniają
do80 godzin ciągłej pracy.
Uwaga: StreetGlow nie zastępuje świateł rowerowych, które są obowiązkowe w
ruchu drogowym, ale zwiększa Twoje bezpieczeństwo na drodze.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE! Produkt nie zastępuje światła rowerowego, które jest
obowiązkowe w ruchu drogowym!
OSTRZEŻENIE! Lepsza widoczność nie może całkowicie zapobiec wypadkom.
Dlatego zawsze bądź czujny w ruchu drogowym.
OSTRZEŻENIE! Zwiększona widoczność odnosi się do czystej i odkrytej kamizelki
StreetGlow. Brudna kamizelka nie może służyć swojemu celowi. Widoczność
może być zmniejszona przez brud lub zużycie.
OSTRZEŻENIE! Nałożenie plecaka na kamizelkę znacznie ograniczy widoczność.
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Przeznaczenie
Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym - idealny dla
rowerzystów, motocyklistów, robotników drogowych itp. oraz do wszystkich
czynności, w których ważne jest, aby go zobaczyć.

OSTRZEŻENIE
Ten produkt nie zastępuje wymogów prawnych jak lampka rowerowa! Na
rowerze (lub innym pojeździe) mają Państwo obowiązek używać światła
dopuszczonego do ruchu drogowego.
StreetGlow poprawia widoczność o zmierzchu i w ciemności.
Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie jako światło sygnalizacyjne.
Nie może on być używany jako kamizelka ostrzegawcza w pojeździe, zgodnie z
wymogami prawa o przewozie w pojazdach silnikowych.
Produkt ten jest odporny na deszcz i nie nadaje się do stosowania pod wodą.
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Ograniczenia

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwa dla dzieci:
•

Ten produkt nie jest zabawką. Proszę zawsze nadzorować prawidłowe
zakładanie kamizelki.

•

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Niebezpieczeństwo uduszenia.

•

Nie należy pozwalać dzieciom na wspinanie się w kamizelce, ponieważ
istnieje ryzyko zawieszenia.

•

Produkt zawiera drobne części. Baterie w przypadku połknięcia mogą
stanowić zagrożenie dla życia. Dlatego należy przechowywać produkt i
baterie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest odpowiedni tylko do opisanego celu, producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić
baterie są prawidłowo włożone.
•

Nie należy pozostawiać produktu w środowisku o wysokiej lub niskiej
temperaturze przez dłuższy czas.

•

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.

•

Nie należy dokonywać żadnych zmian w produkcie. Niewłaściwe
modyfikacje lub naprawy mogą spowodować zagrożenie dla
użytkownika.

•

Diody LED nie są wymienialne. Gdy diody LED osiągną koniec okresu
użytkowania, należy wymienić całą kamizelkę.

•

Odpady i pozostałości po zakończeniu użytkowania produktu należy
usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami .
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OSTRZEŻENIE
BATERIE:
•

Używaj wyłącznie baterii, które są zatwierdzone do użytku z tym
produktem: CR2032 Baterie 3V

•

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy
wyjąć baterie.

•

W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i
błonami śluzowymi.

•

Baterie nie mogą być ładowane, rozbierane ani wrzucane do ognia.

Środowisko pracy
•

Nie należy narażać produktu na działanie nienormalnie wysokich lub
niskich temperatur.

•

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i
wolnym od kurzu miejscu.

•

Produkt jest odporny na deszcz. Nie należy go zanurzać w wodzie ani
innych płynach.

•

Nie można prać w pralce.
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Używanie kamizelki StreetGlow
1. Załóż kamizelkę tak, aby kształt "X" był na twoich plecach.
2. Zamknij szybkozamykacz.
3. Wyreguluj paskami abyś mógł się nadal swobodnie poruszać.

UWAGA!

Noś kamizelkę zawsze widoczną i zamkniętą, aby
uzyskać optymalny efekt.

TYŁ (PLECY)
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PRZÓD (KLATKA PIERSIOWA)

Pas regulowany

Szybkozamykacz
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Pas regulowany

Opis części

1. Paski świetlne LED
2. Komora baterii
3. - Włącznik/wyłącznik
- Wybór trybu pracy:
Światło stałe / Wolne miganie/ Szybkie miganie
4. Regulowany pasek
5. Szybkozamykacz
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Funkcja
Kamizelka StreetGlow jest wykonana z trwałego nylonu i oprócz światła LED
wykorzystuje technologię termoplastycznych włókien poliuretanowych.
Tworzy to równą, dobrze widoczną powierzchnię, która pomaga wyróżnić się
na drodze w większości warunków pogodowych.
Kamizelka składa się z dwóch przecinających się pasków LED i zawiera dwa
włączniki/wyłączniki.
Za pomocą przełącznika można określić, czy paski mają być stale oświetlone, czy
też migać. Cztery dostarczone baterie litowe CR2032 zapewniają do 80 godzin
ciągłej pracy.

Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć/wyłączyć, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania na obu
komorach baterii:
1x = Stałe światło
2x = Szybkie miganie
3x = Wolne miganie
4x = Wyłączanie
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Baterie
Kamizelka zawiera cztery baterie (po dwie baterie na każdą stronę).
•

Otwórz obie komory baterii , przesuwając je przez uchwyt z góry na
dół.

•

Umieść dwie baterie jedna na drugiej i umieść je razem w komorze
baterii.

•

Następnie wsun z powrotem komorę baterii do uchwytu od dołu do
góry.

Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą
być wyrzucane razem z odpadami domowymi!
Zużyte urządzenia oraz baterie i akumulatory należy prawnie utylizować
oddzielnie od odpadów domowych.
Informacje o punktach zbiórki, które nieodpłatnie przyjmują stare
urządzenia/materie, można uzyskać od władz lokalnych lub rady miejskiej.

UWAGA!
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Czyszczenie urządzenia

OSTRZEŻENIE
•
•
•

Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
Produkt należy regularnie przecierać miękką ściereczką.
Produktu nie można prać w pralce.

Zakres dostawy
•
•
•

Kamizelka LED
CR2032 Baterie litowe (4x)
Instrukcja obsługi EN/DE
Instrukcje obsługi w innych językach są dostępne do pobrania pod
adresem
www.easypix.info/download-manuals/download/streetglow/
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Specyfikacje
StreetGlow
Tryb światła

Powierzchnia odblaskowa
Widoczność
Na każdą pogodę
Regulowany rozmiar
Przycisk zasilania
Materiał
Długość
Baterie
Żywotność baterii

Kamizelka LED
• Stałe światło
• Powolne miganie
• Szybkie miganie
Dodatkowa widoczność przy wyłączonej
kamizelce
Do 100 m przy dobrej widoczności
Odporność na zachlapanie (IPX4)
• Łatwe zakładanie i zdejmowanie
• Elastyczny szybkozamykacz
• Do włączania i wyłączania
• Przełączanie między trybami
Nylon
Możliwość regulacji
CR2032 Baterielitowe (4x)
•
•
•

Stałe światło (do 60 godzin)
Wolne miganie (do 70 godzin)
Szybkie miganie (do 80 godzin)

Produkt nie zastępuje wymogów prawnych jak
lampka rowerowa! Na rowerze (lub innym pojeździe)
mają Państwo obowiązek używać światła
dopuszczonego do ruchu drogowego.

UWAGA!
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Utylizacja

Wyrzucanie opakowania
Opakowanie należy utylizować zgodnie z jego rodzajem. Dodaj tekturę i kartony do
makulatury, folie do zbiórki surowców wtórnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub baterie usuwane przez
użytkowników w prywatnych gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej.
Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że nie można go
wyrzucać razem z odpadami domowymi. Stare urządzenie i/lub baterię należy
przekazać do odpowiedniego systemu zbiórki w celu recyklingu sprzętu
elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii. Aby uzyskać więcej informacji na
temat recyklingu tego urządzenia i/lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym
biurem miejskim, sklepem, w którym zakupiono urządzenie, lub firmą zajmującą się
utylizacją odpadów domowych. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby
naturalne i zapewnia, że są one poddawane recyklingowi w sposób, który chroni
zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności
Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało
umieszczone na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami
i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich. Deklarację
zgodności dla produktu StreetGlow można pobrać tutaj:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_streetglow.pdf.
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