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2. Zapnutí a vypnutí svítilny
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a vypnutí
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Tlačítko na
konci svítilny
ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.
Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

2. Zapnutie a vypnutie svietidla
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6. Varování
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Nesviťte
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Pro prodlouženou záruku 5 let zaregistrujte svítilnu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.
Pre predĺženú záruku 5 rokov zaregistrujte svietidlo na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.

Výrobce/výrobca: Zweibrüder Optoelectronics GmbH
& Co. KG | Kronenstrasse 5-7 | 42699 Solingen | Germany
Dovozce/dovozca: MORIS design s.r.o., Divize Distribuce
K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | www.ledlenser.cz/sk
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