Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup LED světlometu na kolo Security Plus

LED světlomet na kolo

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 k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Osvětlení pro volný čas, camping apod.
malé – lehké - jasné

Obj. č. 86 05 89
LS 180

LED-mini osvětlení LS 180 – v černém, bílém a červeném provedení
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LS 180
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vestavěný lithiový akumulátor s indikátorem úrovně nabití
silikonové pouzdro, vodotěsné provedení
univerzální použití např. i jako příruční svítilna
3 volitelné provozní režimy: standartní, vysoký výkon, výstražné světlo
k montáži není nutné nářadí
na všechny standardní velikosti trubek

LED osvětlení LS 22- ve stříbrném a černém provedení
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se 3 speciálními bílými diodami
speciální čočka světlometu s průhlednou částí
velmi dlouhá doba provozu – až 160 h (ve výstražném režimu)
napájení: 3 x baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
vodotěsné provedení, mnohostranné použití např. i jako příruční svítilna
2 volitelné provozní režimy: trvalé osvětlení + výstražné světlo
rychloupínací držák na všechny rozměry trubek

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Obj. č. 86 01 28
LS 22

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do LED světlometu.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly
spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Obj. č. 84 13 56
LS 22

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 povrch a pouzdro svítidla.

Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky.
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Šetřete životní prostředí!

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! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka
Na LED světlomet 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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