Návod k použití lampy PC5940
Důležité! Při práci se síťovým zařízením si pozorně přečtěte všechny pokyny, dbejte všech pokynů a základních zdravotních a
bezpečnostních předpisů pro snížení rizika osobního zranění nebo škody na majetku. Nepoužívejte toto zařízení pro jiné účely než
pro které bylo zkonstruováno. Tento manuál pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití.
1. Obecné informace
Svítilna 20W 48 SMD-LED, nezbytná pro použití na staveništích, v profesionálních dílnách, servisních centrech a garážích.
−
−
−
−

Specifikace:
Počet LED: 1COB‐LED
Napájení: 230V AC
Výkon: PC5940 20W, 2000lumenů / PC5942 30W, 3000lumenů

Balení obsahuje:
− Pracovní lampa s napájecím kabelem
− Vše zabaleno v papírovém, barevném boxu
2. Použití lampy
Zapojte lampu do zdroje 230V elektrického napětí. Pro zapnutí lampy stiskněte černý spínač, umístěný na zadní straně zařízení. Pro
vypnutí lampy opětovně stiskněte hlavní spínač. Je možné nastavit úhel svícení. Je také možnost namontovat lampu na na stojan
RICHMANN C5999.
3. Úroveň třídy úrazu elektrickým proudem
Třída I
4. Pokyny a varování
− Nevystavujte lampu dešti a vlhkosti. Vniknutí vody do zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.
− Nepoužívejte zařízení, pokud jste přílišně unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léčiv, která snižují pozornost.
− Čištění provádějte měkkým, lekce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte těkavé látky nebo rozpouštědla. V takovém případě
může dojít k poškození šasi zařízení.
− Nerozebírejte zařízení během jeho používání – vyhnete se tak riziku úrazu elektrickým proudem.
− Nikdy nemiřte světelným paprskem přímo do očí.
− Udržujte napájecí kabel zařízení v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, oleje a ostrých hran.
− Před každým spuštěním zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený ani opotřebený.
− Vyvarujte se uzlům na napájecím kabelu a nevypínejte zařízení vytažením napájecího kabelu ze síťově zásuvky.
− V případě, že si všimnete jakéhokoliv poškození napájecího kabelu, nechte zařízení zkontrolovat a nepoužívejte jej, dokud
nebude opraveno.
− Nerozebírejte zařízení. Servis smí být prováděn pouze autorizovaným pracovníkem v autorizovaném servisu.
− Toto zařízení smí být používáno lidmi se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi a lidmi s nedostatečnými
schopnostmi a znalostmi s prací s tímto zařízením, pokud je jim zajištěn adekvátní dohled, dohlížející nad použitím tohoto
zařízení v souladu s bezpečnostními předpisy a pokud je tento dohled srozuměn se všemi připojenými riziky.
− Zařízení neslouží jako hračka, proto by si s ním neměly hrát děti.
− Pokud není používáno, zařízení by mělo být skladováno na suchém místě, mimo dosah dětí.
Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (soukromé domácnosti).
Označení výrobků nebo texty týkající se těchto označení říkají, že by s takovými zařízeními nemělo být nakládáno stejně jako s
běžným domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před nesprávnou manipulací s takovýmto
odpadem jej, prosím, vždy oddělujte od ostatních druhů odpadu a dbejte na jeho správnou recyklaci, aby mohlo být dosaženo
správného, udržitelného a opětovného využití těchto materiálů. Pro více informací ohledně vhodných sběrných míst určených pro
recyklaci těchto produktů mohou uživatelé kontaktovat obchodníka, u kterého tento produkt zakoupili, popřípadě příslušné státní
úřady. Uživatelé by měli kontaktovat příslušného dodavatele a zkontrolovat znění podmínek kupní smlouvy. Tento produkt by neměl
být součástí běžného, komerčního odpadu.
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