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Upozornìní
Pøed použitím tohoto pøenosného svítidla nebo jeho pøíslušenství si prosím pøeètìte návod a postupujte podle 
bezpeènostních naøízení a instrukcí.

Dìkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy Panlux.

Technická data
127 bílých smìrových LED
Svítivost: 12 000 mcd
Životnost LED je max. 100 000hodin
Vstupní proud: 230V
Výkon: 5W
IP54

Souèást svítidla
polohovací rameno 
5m dlouhý kabel
u modelu FGLVZ-127/Z:
dvoupolohový vypínaè 
zásuvka 230V na zadní èásti svítidla, max. 3 680W

Popis a možností použití
Ideální  pro použití v objektech, pøi práci, na stavbách, v halách, skladech, dílnách, autoservisech, podkroví, ve 
sklepì, garážích. Tato pøenosná svítidla se mohou také využít pøi malování èi dekoraci domù.
Kryt i tìlo svítidla jsou vyrobené z materiálu odolného proti otøesùm (polykarbonát). 

Bezpeènostní opatøení:
Nepoužívejte svítidlo v bezprostøední blízkosti hoølavých materiálù nebo plynù.
Ujistìte se, že svìtlo není zakryté v prùbìhu použití.
Svítidlo držte mimo dosah nepovolaných osob, obzvláštì dìtí.
Nesmìøujte svítidlo pøímo do oèí.

Pøi mechanickém poškození svítilny nemùže být uznána záruka.

Návod k použití FORTUNA 127LED - pøenosné svítidlo 
s LED diodami

Model: FGL-127/C a FGLVZ-127/Z

www.panlux.cz
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Upozornenie:
Pred použitím tohto prenosného svietidla alebo jeho príslušenstva si prosím preèítajte návod a postupujte pod¾a 
bezpeènostných nariadení a inštrukcií.

Ïakujeme, že ste si vybrali prenosné svietidlo s LED firmy PANLUX.

Technické dáta:
127 bielych LED
Svietivosø: 12 000 mcd
Životnos� LED je max. 100 000 hodín
Vstupné napätie: 230V
Výkon: 5W
IP54

Súèas� svietidla
polohovacie rameno
5 m dlhý kábel
Model MGVZ-127/Z:
dvojpolohový vypínaè
zásuvka 230 V na zadnej èasti svietidla, max. 3 680 W

Popis a možností použitia
Popis a možností použití
Ideálne na použitie v objektoch, pri práci na stavbách, v halách, skladoch, die¾òach, autoservisoch, podkroviach, v 
pivniciach, garážach. Tiet prenosné svietidlá sa môžu tiež využi� pri ma¾ovaní alebo dekoráciách domov. Kryt aj telo 
svietidla sú vyrobené z materiálu odolného proti otrasom (polykarbonát).

Bezpeènostné opatrenia:
Nepoužívajte svietidlo v bezprostrednej blízkosti hor¾avých materiálov alebo plynov.
Uistite sa, že svietidlo nie je zakryté v priebehu používania
Svietidlo udržujte mimo dosah nepovolaných osôb, obzvláš� detí.
Nesmerujte svietidlo priamo do oèí.

Pri mechanickom poškodení výrobku nemôže by� uznaná záruka.

Návod na použitie MAGNUM 127LED - prenosné 
svietidlo s LED diódami

Model: MG-127/Z a MGVZ-127/C

www.panlux.cz
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