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  *  Návod k obsluze 

EL-světelné párty brýle TG-127 
 

Prohlášení o shodě pro tento výrobek je k dispozici na: www.technaxx.de/ (v 
liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě 

přečtěte návod k obsluze prosím. 
 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: 
support@technaxx.de 

 
This device has a rechargeable battery. It must be fully charged before 

first use. NOTE: Charge the battery of the device every 2–3 month if it is 
not used! 

 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek 
zakoupili.                                                    Záruka 2 roky 
 
Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své  zkušenosti a názory na jednom 

z dobře známých internetových portálů. 
 
 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové 
materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly 
oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního 
prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. 
Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního 
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré 
přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před 
znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). 
Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, 
jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. 
Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, 
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.technaxx.de/
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Vlastnosti 
 Bezdrátový design s vestavěnou dobíjecí 310mA baterií 
 3 různé světelné režimy (blýskavé, blikající a stálé světlo) 
 Až 7 hodin nepřetržitého záření 
 Až 60 dní doby pohotovostního režimu (plně nabité) 
 

Přehled produktu 

 

1 Micro-USB port 3 LED ukazatel 

2 Tlačítko hlavní vypínač 4 EL-kabel 
 

Technické údaje 
Připojení Micro-USB 
Napájení Vestavěná dobíjecí 310mA lithium-polymerová 

baterie 3,7V 
Doba nabíjení ~1-2 hodiny 
Doba 
pohotovostního 
režimu 

60 dní (plně nabité) 

Provozní doba Až 7 hodin (blýskavé & blikající světlo ~7 hodin 
/ stálé světlo ~4 hodiny) 

Hmotnost / 
rozměry 

58,5g / (D)16,4 x (Š)15,8 x (V) 5,8cm 

Obsah balení TrendGeek TG-127, Micro-USB kabel, návod k 
použití 



Nabíjení 
Zařízení, prosím, připojte pomocí Micro-USB kabelu do Micro-USB 
portu TG-127 a druhý konec kabelu zasuňte do USB síťového 
adaptéru* (*není součástí balení). LED ukazatel bude svítit. LED 
kontrolka zhasne, až bude zařízení plně nabiti. 
 

Obsluha 
Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko hlavního vypínače. Zařízení 
je nyní v režimu blýskání. Znovu stiskněte pro přepnutí do režimu 
blikání. Stiskněte potřetí pro přepnutí do režimu stálého světla. 
Stiskněte počtvrté pro vypnutí zařízení. 
 
Tipy  
 Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční.  
 Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.  
 Nemanipulujte se zařízením, máte-li mokré ruce.  Při odpojování  kabelu 
vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.  Nenechávejte 
napájecí kabel na hraně stolu nebo pracovního povrchu.  Zabraňte, aby se 
dostaly do styku s horkými povrchy.  Uchovávejte daleko od zdrojů tepla, 
abyste zabránilideformaci plastových částí. 

 
Bezpečnostní pokyny 
 Přepracovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.  
 Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musejí být 
prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.     
 Výrobek nikdy neotvírejte sami. Výrobek nikdy neopravujte sami!       
 S výrobkem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé 
výšky mohou způsobit poškození výrobku.  Výrobek nevystavujte 
tekutinám, vlhku a extrémnímu teplu.  Výrobek nikdy neponořujte do vody 
nebo jiných tekutin.  Technické údaje podléhají změnám bez předchozího 
upozornění.  Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani ji 
nevhazujte ji do ohně! Nebezpečí výbuchu/požáru!  Baterii nezkratujte.  
 Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, 
zkroucení nebo rozříznutí baterie.  Pokud se baterie přehřeje, okamžitě 
ukončete proces nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo 
deformuje, je vadná a nesmí být používána.  Nikdy baterii úplně nevybíjejte, 
jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.  Pokud je nutné baterii 
uskladnit, doporučuje se tak provést při 30% úrovni nabití. Uchovávejte mimo 
dosah přímého slunečního světla. Ideální skladovací teplota: 10–20°C.  
 Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. 


