
                                                                                   Návod k obsluze
T296F - Pracovní svítilna - montážní lampa LED COB 60x, 230V, přívod 8m

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. 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!

Popis: 

 Materiál: plast (ABS), Počet LED: 60× LED,
Napájení: ze sítě (230V AC), Barva světla: studená
bílá / teplá bílá, 3 režimy osvětlení: studený, teplý,
neutrální, Délka: 32cm, Šířka: 6 cm, Tloušťka: 3 cm,
Délka kabelu: 8 m

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není
povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Produkt nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly produktu nebo se zranit

Použití:

Připojte vidlici kabelu do zásuvky 230V.

Pomocí tlačítka ON/OFF zapněte svítilnu. 

 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 

Údržba a čištění 

 Produkt 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 produktu. 

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 
a přispějte k jeho ochraně! 

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. 
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