LS-1W01 – Závěsná LED svítilna
Uživatelská příručka – verze 25.04.2014

Technické parametry:
• Napájení: DC 4,5V (3x 1,5V AAA baterie).
• Zdroj světla: 1W LED.
• Rozměry cca 70 x 80 mm.
• Provozní teplota -20°C až +45°C.
• Obsah balení: LED svítilna, návod.
Možnost instalace: Umístěním na rovný povrch, magnet, háček.
Vložení baterií a provoz:
• Pootočením a černé a zelené části svítilny dojde k jejich oddělení. Do bateriového prostoru vložte 3ks AAA baterii (1,5V).
Baterie vložte dle polarity vyznačené v bateriovém prostoru (+ a -) Opět dvě části přiložte k sobě (dle šipek vyznačených na
boku svítilny) a pootočením zaaretujete a spojíte svítilnu do jednoho celku.
• Stiskem jediného tlačítka dojde k zapnutí svítilny. Druhým stiskem se svítilna vypne. Nemiřte zdrojem světla přímo do očí.
• Pokud jsou baterie vybité (svítilna svítí málo či vůbec), baterie vyjměte a vyměňte. Při dlouhodobém nepoužívání svítilny
doporučujeme baterie vyjmout.

Vyvarujte se instalaci v prostorech s častou změnou sálajících teplot, v prostoru s chemikáliemi, výbušninami, hořlavinami, výpary.
Vyvarujte se statické elektřině, zkratům, přepólování, poničení mechanických částí atd. Po ukončení životnosti ekologicky zlikvidujte
dle místních zvyklostí a předpisů (odevzdejte do sběrného dvora s elektroodpadem nebo vraťte dodavateli. Zařízení sami neopravujte
ani nerozebírejte.

Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín)
tel.: +420 518 628 596, e-mail: flajzar@flajzar.cz
Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz
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