
Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
 
Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg 
későbbi felhasználás céljából !  
Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e! 
 
Működés: 
 

Csatlakoztassa a tápkábelt bármelyik 230-250V AC szabványú fali aljzatba. 

 A függesztő horog 360o ban elforgatható 

 

Figyelem: Használat előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést. 

 

 Áramütés, vagy tűz elkerülése érdekében: 

1. Ne használja, vagy ne próbálja meg csatlakoztatni a kézilámpát, ha, a keze nedves, nyirkos, vagy 

nedves, nyirkos felületen vagy vízben áll! 

2. MINDIG ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a lámpatest követelményeinek. 

3. Ne szerelje szét a lámpát!  A lámpatest nem tartalmaz cserélhető, vagy javítható alkatrészeket. 

4. Ez a lámpatest csak 220-250 V AC hálózaton használható. 

5. A lámpatest nem vízmentes! 

Nem alkalmas zuhanyzókban, szaunákban vagy nedves helyen történő használatra. Tartsa távol 

vizes helyektől. pl. a mosdók, kádak, zuhanyzók stb. 

6. Ne próbálja meg kivenni a vízből, ha esetleg beleesett, amíg az a hálózathoz van csatlakoztatva, 

mert fenn áll az áramütés veszélye! 

7. Ne használja veszélyes helyeken, például tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes körülmények 

között! 

8. Ne használja sérült búrával. 

9. Tartsa távol sugárzó hőtől vagy nyílt lángtól. 

10. Ne nézzen közvetlenül a fénybe. 
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Használati  és kezelési utasítás 

 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások) 
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően 
már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.  
Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.  
 Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem 
használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. 

 

90926 LED  kézilámpa 
 

 

Karbantartás: 
A karbantartás elvégzése előtt mindig húzza ki a munkalámpát. 
Távolítsa el a szennyeződést, amit csak lehet. Szükség esetén használjon puha, nedves ruhát 
és enyhe szappant. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó ne legyen vizes. 
Soha ne merítse a kézilámpa bármely részét semmilyen folyadékba. 
Ne használjon oldószereket, például benzin, terpentin stb. Az aeroszolok és más vegyszerek 
elhomályosíthatják a polikarbonát búrát. 
 
Modellszám: 90926 LY-6005 
 
Technikai adatok: 
230-250V ῀ 
5W 400lm 6500K  
H05VV-F 2x0.75 mm², 5m 
IP20 
 

Ez a termék egy E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.   


