Reer MyMagicStarlight 52050
Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Se johdattaa lapsesi lempeästi nukkumaan luonnon rauhoittavilla äänillä ja muuttuvalla tähtitaivaalla.
MyMagicStarLightia voidaan käyttää myös herätyskellona tai moitteettoman äänenlaadun ansiosta matkapuhelimen, MP3 -soittimen tai
musiikkilaitteen kaiuttimena.
TÄRKEÄÄ:
•
•
•
•
•
•
•

Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos havaitset vaurioita, laitetta ei saa käyttää.
Älä käytä laitetta veden lähellä tai paikoissa, joissa on korkea kosteus. Vältä kuumuutta ja suoraa auringonvaloa.
Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisen apua.
Paristokotelon kantta lukuun ottamatta laitetta ei saa avata, sähköiskuvaara. Jos laite ei toimi, ÄLÄ yritä korjaa ongelma itse. Tässä
tapauksessa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään.
Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Nielemisvaara!
Mukana toimitettuja akkuja ei saa ladata tai aktivoida uudelleen millään muulla tavalla, purkaa, heittää tuleen tai oikosulkea.
Vältä vaaratilanteet pitämällä virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Älä käytä jatkojohtoja.

Tekniset tiedot
3 x AA paristot, nimelliskapasiteetti: 3 W, nimellisjännite: 5 V, valotyyppi: 4 LED, valokesto LED: n. 100h, Suojaustyyppi: IP20
Painikkeet etupuolella:
•
TIME – kellon asettaminen. Paina Time – valitse up/down painikkeilla tuntinäyttö (12/24), paina time, aseta tunnit, paina time, aseta
minuutit, paina time.
•
ALARM – herätyskello. Paina Alarm, tunnit vilkkuvat, aseta tunnit painamalla up/down. Minuutit vilkkuvat, aseta minuttit up/down,
paina Alarm ja herätysaika on asetettu. Aseta herätysääni valitsemalla ääni Select-painikkeesta. Herätyskellon aktivointi: Paina Alarm,
Paina UP – näytöllä näkyy soittokello, paina UP – soittokello poistuu ja herätys on pois päältä.
o
Torkku: heti kun herätysmusiikki kuuluu, voit sammuttaa sen hetkeksi painamalla Alarm-painiketta. Herätysmusiikki
aktivoituu automaattisesti uudelleen 5 minuutin välein. Jos haluat kytkeä hälytysmusiikin kokonaan pois päältä, paina UP painiketta hälytysmelodian soidessa. Soittokello häviää näytöstä.
•
TEMP – huoneen lämpötilan näyttö, valitse UP-painikkeesta Fahrenheit/Celsius
•
UP – ylös, DOWN – alas (samalla näytönvalopainike)
Painikkeet takana:
•
SOUND ON/OFF – ääni päälle/pois
•
SYDÄN – sydämen ääni
•
SELECT – äänen valinta
•
LIGHT ON/OFF – valo päälle/pois
•
LOCK – värivaihtelun aktivointi/pysäyttäminen
Kuuntele musiikkia toisesta laitteesta yhdistämällä laitteet kaapelilla. Käynnistä kaiutintoiminto SOUND ON/OFF -painikkeesta.
Hävittämisohjeet
Elektroniikkaa ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laitteen käyttöiän päätyttyä se on hävitettävä asianmukaisesti paikallisten lakien
mukaisesti. Paristoja / ladattavia paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Takuu
Säilytä ostotodistus. Takuuasiat on käsiteltävä yksinomaan jälleenmyyjien kanssa.
Ongelmanratkaisu
Yövalo ei syty → Tarkista virtaliitäntä tai vaihda paristot.
Yövalo ei toista musiikkia → Äänenvoimakkuuden säätö voidaan asettaa minimiin. Tarkista äänenvoimakkuuden säädintä kääntämällä.
Yövalo ei toista kappaleitani tietokoneelta, matkapuhelimelta tai MP3 -soittimelta → Tarkista, onko Line IN -kaapeli kytketty oikein ja varmista, että
ulkoinen laite on kytketty päälle.
Yövalo sammuu 15 minuutin kuluttua → Tarkista, onko automaattisen virrankatkaisun säädin "15 minuuttia". Liu'uta tässä tapauksessa liukusäädin
haluttuun aikaan (30 tai 60 minuuttia).

