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Pachetul conține
1 x Ochelarii Night Mission

1 x Manual de utilizare

Declarație de Conformitate

Satzuma LTD declară că produsul Night Mission 

Goggles este conform cu cerințele, prevederile 

și directivele de bază din UK si Europa. Puteți

solicita o copie integrala a declarației de 

conformitate prin e-mail la sales@satzuma.com

Konformitätserklärung

Satzuma LTD erklärt hiermit, dass das Produkt Night

Mission Goggles den grundlegenden Anforderungen 

und anderen relevanten Bestimmungen und Richtlinien 

des Vereinigten Königreichs und Europas entspricht. 

Sie können eine Kopie der vollständigen 

Konformitätserklärung per E-Mail an 

sales@satzuma.com anfordern

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile

FCC. Modul de operare al acestuia urmează cele 2 

condiții:

1. Acest dispozitiv nu cauzează interferențe nocive, și

2. Acest dispozitiv este capabil să acepte interferențe

primite, inclusiv interferențe ce pot dăuna modului său

de normal de operare
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Informații despre baterii

• Doar adulții ar trebui sa monteze sau să înlocuiască 

bateriile.

• Se recomanda Baterii Alkaline.

• Nu reîncarcați bateriile normale, non-reîncarcabile.

• Scoateți bateriile epuizate sau moarte din aparat.

• Montați bateriile corect respectând polaritatea acestora.

• Folosiți doar baterii AAA.

• Nu folosiți împreună baterii de tipuri diferite (alkaline, 

standard (carbon-zinc) sau reîncarcabile).

• Nu folosiți împreună baterii vechi cu baterii noi.

• Nu aruncați bateriile în foc. Pericol de explozie!

• Aruncați bateriile doar la centre de colectare – nu 

aruncați cu gunoiul menajer.

• Nu folosiți baterii reîncarcabile.

• Se recomandă doar folosirea de baterii identice sau 

similare.

• Nu scurt-circuitați cele doua capete ale bateriilor.

6+

Mod de folosire
• Porneste ochelarii Night Mission On / Off 

mișcând de comutatorul din partea din spate a 

lor.

• Pune ochelarii Night Mission pe cap și

adjustează fixarea lor cu curelele laterale.

• Apasă butonul roșu din partea din spate a 

luminilor pentru a le deschide, apoi apasă pe 

lumina pentru a o închide la loc.

Deschidere Închidere

Instalarea bateriilor

• ATENȚIE: Se recomandă ca 

doar adulții să schimbe sau să 

monteze baterii.

• Necesită 4 x baterii AAA (LR3) 

(4x1.5V)

• Folosiți o șurubelniță în cruce pentru a 

deșuruba capacul compartimentului de 

baterii de pe spatele unitatii.

• Atenție: Șuruburile nu se detașează de

pe capacul compartimentului.

• Scoateți capacul.

• Montați bateriile în compartiment

respectând polaritatea acestora.

• Puneți la loc capacul și strângeți 

șuruburile la loc.

ATENȚIE:

Acesta nu este un 

dispozitiv de protecție!
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