UNIWERSALNA LAMPKA LED
Z KLIPSEM
MODEL: ZD20

•
•
•
•

Zasilanie: 2x bateria CR1220 (w zestawie)
Rozmiar: 12.7 x 4.1 x 30 cm
Waga: 0.39 kg
Opakowanie: kolorowe pudełko

2. Obsługa
•

Podważ pokrywę baterii i włóż do środka 2 baterie CR1220 zwracając uwagę na odpowiednią
polaryzację +/-. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.

3. Uwagi i środki ostrożności
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Przenośna lampa LED z klipsem do mocowania. Idealna do czytania w podróży i dodatkowego oświetlania
pomieszczeń oraz do laptopa, komputera. Nie wymaga zewnętrznego zasilania. Zasięg ramienia lampki
pozwalający skierować światło w dowolne miejsce.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•

Produkt wysokiej jakości.
Lampka LED do wykorzystania w domu , biurze, aucie, przypniesz ją gdzie chcesz, lampka świeci
dając jasne światło.
Wyposażona w solidny i wygodny w użyciu klips - możesz przymocować lampkę do dowolnego
przedmiotu.
Długi elastyczny pałąk pozwala ustawić kąt świecenia lampki według potrzeb.
Do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz.
Żywotność diod - do 50000h
Diody wykonane są w najnowszej technologii dzięki czemu dają bardzo jasne, białe światło
pobierając znikome ilości prądu.

Specyfikacja:
•

Wbudowany włącznik/wyłącznik

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie kieruj źródła światła LED w sposób bezpośredni w kierunku oczu.
Nie zginaj kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
Wkładając baterie musisz stosować się do oznaczeń +/-.
Używaj wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego producenta.
Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
Nigdy nie ładuj zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia musisz wyciągnąć
baterie!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

