
Noční světlo NOMADE GIFT BOX – NÁVOD K POUŽITÍ 

 
Před použitím si pozorně přečtěte tento návod 
Noční světlo se skládá ze 2 částí: 

- bílé LED světlo 

- barevný kryt s obrázkem 
 
Lampička může být použita 2 způsoby: 
1. Automatické světlo zasunuté v elektrické zásuvce 
- Vysuňte bílou část z krytu. 
- Zasuňte bílé světlo do zásuvky (nejlépe mimo dosah dětí). 
- Dále nemusíte dělat již nic, lampičku není potřeba zapínat ani vypínat, automaticky se přizpůsobí světelným podmínkám 
v místnosti či chodbě.  
Doporučuje se nabíjet lampičku během denního osvětlení, a to optimálně po dobu 5 hodin. 
2. Přenosné / cestovní světlo 
- Vysuňte bílou část z krytu. 
- Zasuňte bílé světlo do zásuvky (nejlépe mimo dosah dětí) a nechte lampičku dobít. 
- Každá 1 hodina nabití Vám následně zajistí cca 14 hodin nezávislého provozu. Např. 5 hodin nabíjení Vám zajistí 70 hodin 
nezávislého provozu. 
- Vysuňte bílou část z elektrické zásuvky a zasuňte ji do plastového krytu. 
- Světýlko nyní může fungovat nezávisle na zdroji elektrické energie po dobu 70 hodin, a Vy či Vaše děťátko si jej může vzít 
kamkoliv s sebou. 
- Je-li světýlko řádně zasunuto do plastového krytu, je pro Vaše děťátko bezpečné (malé dítě nezvládne samo lampičku 
z plastového krytu vyjmout). 
Vyjmutí světýlka z plastového krytu 
- Uchopte světýlko za plastový kryt. 
- Druhou rukou pomalu vytáčejte lampičku z krytu.   
Je-li světýlko vysunuto z elektrické zásuvky, je zcela bezpečné. Není žádné napětí, tudíž ani žádné nebezpečí. 
Důležité upozornění 
- Při prvním zasunutí lampičky do elektrické zásuvky, se světlo rozsvítí až cca po 10 minutách. 
- Lampička není hračka. Nenechávejte dítě s lampičkou bez dozoru dospělé osoby. 
- Lampička je určena pouze pro domácí použití. Lampička není vodotěsná. 
- Je-li lampička zasunuta v elektrické zásuvce, ničím ji nezakrývejte. 
- Tento návod k použití si uchovejte pro další potřebu. 
- Napětí: 230 V – 50 Hz – 2 W 
 
Údržba, čištění 
Plyšovou část lze prát na 30°C. Aby se zachovala měkkost hračky, doporučujeme ji při praní vložit do samostatného 
uzavíratelného sáčku. Po vyprání doporučujeme hračku proklepat, aby se výplň rovnoměrně rozložila. 
Důležité: Nelze sušit v sušičce! 
Upozornění: Před čištěním/praním odstraňte vždy plastový modul. 
Plastový modul není vodotěsný, nesmí se ponořit do vody (pokud se tak stane, nelze na tuto vadu uplatnit reklamaci). Lze 
čistit pouze vlhkým hadříkem. 
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