Upozornění:
Před použitím tohoto přenosného svítidla nebo jeho příslušenství si prosím přečtěte návod a postupujte
podle bezpečnostních nařízení a instrukcí.
Děkujeme, že jste si vybrali přenosné svítidlo s LED firmy Panlux.
Technická data:
30 bílých směrových LED
Svítivost: max. 12 000mcd
Životnost LED max. 100 000 hodin
Vstupní napětí: 230V
Vstupní proud: 40mA
Příkon: 3W
Součástí svítidla je 5m dlouhý kabel.
Možností použití:
Ideální pro použití v objektech, při práci,v dílnách, servisech, podkroví, ve sklepě, garážích. Tato přenosná
svítidla se mohou také využít při malování či dekoraci domů.
Bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte svítidlo v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů nebo plynů.
Nesměřujte svítidlo přímo do očí.
Uschovejte mimo dosah dětí.
Pokud svítidlo nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky.
Prohlédněte zásuvku, kabel a konektor. Ujistěte se, že svítidlo a všechny jeho části jsou v pořádku před
zapojením do zásuvky. Pokud je svítidlo nebo jeho část porušena či zničena, svítidlo nepoužívejte.
Při mechanickém poškození výrobku nemůže být uznána záruka.
Upozornenie:
Pred použitím tohto prenosného svietidla alebo jeho príslušenstva si prosím prečítajte návod a
postupujte podľa bezpečnostných nariadení a inštrukcií.
Ďakujeme, že ste si vybrali prenosné svietidlo s LED firmy PANLUX.
Technické dáta:
30 bielych smerových LED
Svietivosť: max. 12 000 mcd
Životnosť LED max. 100 000hodin
Vstupné napätie: 230V
Vstupný prúd: 40mA
Príkon: 3W
Súčasťou svietidla je 5 m dlhý kábel.
Možnosti použitia:
Ideálne pre použitie v objektoch, pri práci v dielňach, servisoch, podkroví, v pivnici, garážach. Tieto
prenosné svietidlá sa môžu tiež využiť pri maľovaní alebo dekoráciách domov.
Bezpečnostné opatrenia:
Nepoužívajte svietidlo v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov alebo plynov.
Nesmerujte svietidlo priamo do očí.
Uchovajte mimo dosahu detí.
Pokiaľ svietidlo nepoužívate, odpojte ho od el. siete.
Prehliadnite zásuvku, kábel a konektor. Uistite sa, že svietidlo a všetky jeho súčasti sú v poriadku pred
zapojením do el. siete. Pokiaľ je svietidlo alebo jeho súčasť porušená alebo zničená, svietidlo nepoužívajte.
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Pri mechanickom poškodení výrobku nemôže byť uznaná záruka.
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