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PRZENOŚNY PUNKT ŚWIETLNY NUK 
art. nr: 256.373 

 
Instrukcja uŜytkowania 

 
Dziękujemy się, Ŝe zakupili Państwo Przenośny punkt świetlny firmy NUK! Ten mały nocny 
towarzysz jest przenośny i bezpieczny. Uspokaja dzieci przed zaśnięciem i pomaga im oswoić 
lęk przed ciemnością. Punkt świetlny jest doskonale dopasowany do rączek dziecka. Dzięki 
niemu odnajdą drogę w ciemności – do łóŜeczka lub do mamy i taty! 
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją uŜytkowania przed uŜyciem produktu oraz 
o przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, w razie gdyby była w przyszłości potrzebna. 
Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji moŜe spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub obraŜenia ciała. 
 
Opakowanie zawiera: 

- punkt świetlny 
- zasilacz 
- instrukcję uŜytkowania 

 
WaŜne informacje: 

• Punkt świetlny nie jest zabawką. NaleŜy go uŜywać zgodnie z przeznaczeniem. 
• Przed kaŜdym uŜyciem naleŜy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony lub zuŜyty. 

MoŜna go uŜywać tylko jeŜeli jest całkowicie wolny od wad. 
• NaleŜy przechowywać punkt świetlny z daleka od wody lub innych płynów. 
• Przenośny punkt świetlny moŜna czyścić tylko przy pomocy wilgotnej szmatki. Nie 

naleŜy uŜywać Ŝrących środków czystości. 
• Przenośny punkt świetlny naleŜy stawiać na stabilnej powierzchni. 
• Przenośny punkt świetlny moŜna ładować tylko za pomocą dołączonego zasilacza. 
• Punkt świetlny moŜna podłączać do prądu za pomocą zasilacza, tylko wtedy gdy 

znajduje się poza zasięgiem dzieci. 
• Zasilacz powinien zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci. 
• Gdy nie jest uŜywany, zasilacz naleŜy odłączyć od punktu świetlnego i wyłączyć z 

gniazdka. 
• Baterii do wielokrotnego ładowania w punkcie świetlnym nie da się wymienić. 
• Punktu świetlnego nie naleŜy umieszczać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, 

wilgotnym, gorącym czy zakurzonym. 
• Punktu świetlnego moŜna uŜywać tylko w suchych pomieszczeniach. 
• Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zachowania gwarancji nie naleŜy otwierać 

urządzenia ani zasilacza. 
• Produkt przeznaczony do uŜytku tylko z transformatorem bezpieczeństwa odpornym 

na zwarcie zgodnym z IEC 61558-2-6 lub IEC 61347-2-13. 
 
Pierwsze uŜycie 
 
Przed pierwszym uŜyciem przenośny punkt świetlny naleŜy w pełni naładować. 
Pierwsze ładowanie trwa 3 godziny. 
Kolejne ładowania trwają 1,5 godziny. 
Ładowanie jest ukończone, gdy zgaśnie czerwone światełko w podstawie punktu świetlnego. 
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UŜytkowanie punktu świetlnego 
 

 
 
Aby włączyć punkt świetlny, naciśnij go jeden raz od góry. Punkt świetlny będzie wtedy 
świecił ze 10%-ową intensywnością. Naciśnij szczyt punktu jeszcze raz, a zacznie świecić 
z 40%-ową intensywnością. Po naciśnięciu punktu po raz trzeci, będzie on świecić ze  
100%-wą intensywnością. Naciśnięcie punktu świetlnego od góry po raz czwarty spowoduje 
jego wyłączenie. 
 
 
Dane techniczne 
 
Zasilacz sieciowy: 
Wejście:  100-240 V; 50/60Hz; 0,2 A 
Wyjście:  5 V DC; 0,5 A; 2,5 VA 
Klasa ochrony: II 
 
Punkt świetlny: 
Wejście: 5 V / 200 mAh 
Wyjście:  4 X LED max. 0,34 W 
Klasa ochrony: III 
 
 
Utylizacja 

 
W Unii Europejskiej symbol przekreślonego śmietnika na kółkach oznacza, Ŝe 
produkt naleŜy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Dotyczy to produktu 
i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Tak oznaczonych produktów 
nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je oddawać do 

punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Recykling pomaga 
zmniejszyć zuŜycie surowców i chronić środowisko. 
 
 
Gwarancja 
 
Oprócz rękojmi sprzedawcy wynikającej z umowy sprzedaŜy, producent udziela dwóch (2) lat 
gwarancji od momentu zakupu produktu - pod warunkiem odpowiedniego obchodzenia się z 
urządzeniem i uŜywania go zgodnie z instrukcją obsługi. NaleŜy zachować dowód zakupu 
potwierdzający datę zakupu oraz typ urządzenia.  
 
Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, pod warunkiem Ŝe usterka 
wynika z wady materiałowej lub konstrukcyjnej. Gwarancja nie obejmuje zuŜytych części ani 
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niewielkich odchyleń jakościowych, które nie mają wpływu na wartość bądź działanie 
urządzenia. Podobnie gwarancji nie podlegają wady powstałe podczas transportu, za który 
producent nie jest odpowiedzialny, bądź które wystąpiły na skutek błędnego uŜytkowania lub 
niewłaściwej konserwacji urządzenia bądź jeŜeli urządzenie było naprawiane przez osoby 
nieuprawnione przez producenta. Usługa gwarancyjna obejmuje naprawę, wymianę części 
bądź wymianę całego urządzenia – wedle uznania producenta. Okres gwarancji nie zostanie 
przedłoŜony o okres wykonywania napraw. Gwarancja na części stanowiące część urządzenia 
wygasa wraz z gwarancją na całe urządzenie. Wszelkie inne roszczenia, szczególnie 
dotyczące rekompensaty za szkody powstałe poza urządzeniem, są wykluczone, chyba Ŝe 
odpowiedzialność za nie jest wymagana prawem. Producent nie nosi odpowiedzialności za 
koszty ani ryzyko związane z transportem. W przypadku niedołączenia dowodu zakupu do 
reklamowanego urządzenia uŜytkownik zostanie obciąŜony kosztami naprawy. Urządzenie 
zostanie naprawione tylko po rozmowie z klientem. NaleŜy zachować numer artykułu oraz 
numer serii (LOT) na wypadek reklamacji. 
 
 
Deklaracja zgodności 
Urządzenie spełnia wszelkie odpowiednie europejskie dyrektywy oraz ich lokalne 
odpowiedniki lub przepisy je wprowadzające. odpowiednie przepisy krajowe. Są one 
wymienione w deklaracji zgodności UE, o którą moŜna wystąpić do producenta. MoŜna ją 
takŜe znaleźć na stronie internetowej www.nuk.de. 
 
 
Prosimy o zachowanie numeru artykułu i danych dystrybutora na wypadek gdyby były 
w przyszłości potrzebne. 
 
Art. nr: 256.373 
 
Dystrybutor w Polsce: 
BABY LAND Dariusz Staniszewski 
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa 
biuro: ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła 
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81) 
www.nuk.pl 
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