
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DESKA KREŚLARSKA A4/A5

PRZED UŻYTKOWANIEM PRZEDMIOTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!
UŻYWAJ PRZEDMIOTU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



DESKA KREŚLARSKA A4/A5
Opis:

Podświetlana deska kreślarska jest przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się rysunku.
Dzięki podświetlanej desce sporządzisz szkic oraz rysunki na kalkach i papierze. Dzięki bardzo
dobremu podświetleniu LED o natężeniu max 350 lm z łatwością odrysujesz obraz lub rysunek.
Wbudowana  lampa  prześwietli  się  na  kartkę  papieru.  W  celu  polepszenia  efektu  można
przyciemnić światło w pomieszczeniu. Mała waga i grubość ( około 3 mm) sprawiają, że produkt
można zabrać w podróż. Rysunki można wykonywać w różnych pozycjach dzięki wykonaniu z
twardego  szkła  akrylowego.  Rysunki  można  usztywnić  dzięki  zastosowaniu  klamerek.  3
poziomy mocy oświetlenia LED ułatwiają pracę.

Zawartość zestawu:

 podświetlana tablica
 kabel zasilający USB o długości 150cm
 opakowanie ochronne ( bąbelki)
 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:

 zasilanie: wejście micro USB 5V, 0.6A (max 3.5W)

 wymiary: 300x200mm (A4) lub 240x150mm (A5)

 wymiary podświetlenia: 260x190mm (A4) lub 210x140mm (A5)

 źródło światła: diody LED

 natężenie światła 300~350 lm

 wiek: od 3 lat

Użytkowanie:

 Aby uruchomić podświetlenie deski, należy podpiąć zasilanie do gniazda USB. Źródłem 
zasilania może być dowolne urządzenie z wyjściem USB - zasilacz sieciowy 5V, 
powerbank lub komputer / laptop.

 Wciśnij przycisk ON/OFF po lewej stronie.

 Wciskając ponownie przycisk, możesz dobrać natężenie światła.

 Używaj papieru do kopiowania o gramaturze niższej niż 300g.

 Podczas użytkowania wyłącz sztuczne oświetlenie w pokoju lub zaciemnij okna.

 Po skończeniu rysowania, wyłącz zasilanie.



Uwagi bezpieczeństwa:

 Zabawka zawiera małe części – niebezpieczeństwo urwania ich i połknięcia!
 Deska może być używana dzieci powyżej 7 roku życia.
 Dzieci w wieku 3-7 lat mogą używać deski tylko pod stałym nadzorem dorosłego.
 Przedmiot  nie  jest  zaprojektowany  do  samodzielnej  naprawy.  Nieprofesjonalna

ingerencja może uszkodzić elektronikę w środku.
 Używaj tylko certyfikowanych zasilaczy i kabli do zabawki. Użycie nieodpowiedniego typu

zasilania może spowodować błędne działanie urządzenia a nawet jego uszkodzenie.
 Nie należy  przedmiotu wyrzucać do kosza.  Obowiązkiem użytkownika jest  przekazać

odpad  do  odpowiedniego  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i
elektronicznego.

 Nie wystawiaj deski na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz nie zostawiaj jej w
pobliżu źródeł ciepła.

Rozwiązywanie problemów:

Najczęstszym  powodem  nie  działania  urządzenia  jest  zabrudzenie  styków  wejścia  USB  –
należy je przetrzeć. Sprawdź czy wtyczka została włożona w odpowiedniej pozycji.  Sprawdź
działanie zasilacza oraz kabla na innym urządzeniu z zasilaniem USB. Urządzenie nie  jest
przeznaczone do samodzielnej  naprawy.  Jakakolwiek ingerencja w strukturę produktu może
doprowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, należy
skontaktować się z dystrybutorem, w celu rozwiązania problemu.
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