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T295 - Svítidlo přenosné zářivka 230V/8W

Vážení zákazníci, 

 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pracovní svítilny. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k 
uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  

Účel použití 

Výrobek slouží jako pracovní nebo přenosná svítilna. 

 Uvedení do provozu 

Připojte přívodní kabel do zásuvky 230V. Svítilna ihned začne svítit. Po vypnutí ze zásuvky svítilna nesvítí. ( osvětlení velké plochy ). 

Háček pro zavěšení 

Na vrchní části svítilny je umístěn háček, který umožňuje zavěšení svítilny na vhodné místo. Vždy se přesvědčte, že zavěšení svítilny je
dostatečně pevné a stabilní a svítilna nemůže spadnout. Pád svítilny může způsobit zranění! 

 Manipulace 

Následující podmínky na pracovišti nebo při přepravě nejsou pro svítilnu vhodné: 

- Vysoká vlhkost 

- Přímé sluneční záření 

- Extrémní mráz nebo horko 

- Prach, hořlavé plyny, výpary, rozpouštědla 

- Vysoké vibrace 

- Vysoké magnetické pole, blízkost reproduktorů 

• Dbejte na to, aby nebyla poškozena izolace výrobku. Výrobek nerozebírejte!  

• Před každým použitím se přesvědčte, že výrobek není poškozen! Pokud zjistíte poškození  na síťovém kabelu, nikdy jej nepřipojujte 
do zásuvky.

 Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 

 Výrobek není možné bezpečně používat, pokud: 

- jsou na výrobku viditelné vady a poškození. 

- výrobek není funkční. 

- došlo k poškození při přepravě. 

Údržba a čištění 

 Svítilna nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro svítilny. 

  Recyklace 

 Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku 
přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

 Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 

 Technické údaje 

 Svítidlo přenosné zářivka 230V/8W

 Záruka 

 Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 


