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Jsme rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto
pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem LED
LENSER A41. Návod k výrobku před použitím pozorně
přečtěte a uložte pro budoucí použití. Obalový materiál
zlikvidujte v souladu se zákonem.

P2 BM

Produkt:		
			
			

8402, LED LENSER® P2 BM (box)
8403, LED LENSER® P3 BM (box)
8404, LED LENSER® P4 BM (box)

Verze návodu:

V 1.3
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Zapnout
/Vypnout
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1. Sada baterií
8402, 8602, 8403, 8603
1x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)
		8404, 8604
2x AAA/LR03/Micro (1.5 V DC) (položka č. 7721)
2. Zapnutí a vypnutí
Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.
3. Ostření
Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby,
jednoduše palcem zatlačte nebo zatáhněte za hlavici
svítilny.
4. Výměna baterií
Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu,
potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité
baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy.
Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete
svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.
		
Důležité – při vkládání nových baterií, dejte pozor na
polaritu (+) a (−), která je vyznačená v pouzdře pro baterie.
V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo
poničení svítilny.

Výrobce: Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany

Zapnout
/Vypnout

5. Baterie
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové
a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality
a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou.
Nepoužívejte vysokonapěťové baterie ani akumulátory,
nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte
používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie/akumulátory,
aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich
vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité
baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle
místních zákonů a předpisů.
6. Příslušenství
Součástí balení může být šňůra na zavěšení, kterou lze
upevnit na kroužek na uzávěru svítilny. Dále může být
přibaleno pouzdro, které se může připevnit na opasek
s maximální šířkou 80 mm.
7. Bezpečnostní pokyny
		Nesviťte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo
do očí, odvraťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou
žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek
více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně,
uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony
a předpisy.		

Find us on

Dovozce: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.cz
PRO PRODLOUŽENOU ZÁRUKU 5 LET
zaregistrujte svítilnu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.

Kód registrujte na www.ledlenser.cz
v sekci registrace.
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Vážený spotrebiteľ! Ďakujeme, že ste si vybral práve
tento náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním prosím
prečítajte nasledujúce pokyny. Návod na výrobku pred
použitím pozorne prečítajte a uložte na budúce použitie.
Obalový materiál zlikvidujte v súlade so zákonom.

P2 BM

Produkt:		
			
			

8402, LED LENSER® P2 BM (box)
8403, LED LENSER® P3 BM (box)
8404, LED LENSER® P4 BM (box)

Verzia návodu:
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