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Vážený spotřebiteli, děkujeme, že jste si vybral právě
tento náš výrobek. Pro lepší seznámení se s ním si
prosím přečtěte následující pokyny.
Položka:
		

sk

9902 LED LENSER® T² Titanium
verze 1.0

Vážený spotrebiteľ, ďakujeme, že ste si vybral práve tento
náš výrobok. Pre lepšie zoznámenie sa s ním si prosím
prečítajte nasledujúce pokyny.
Položka:
			

9902 LED LENSER® T² Titanium
verzia 1.0

1. Baterie
3× AAA (1,5 V DC)

1. Batérie
3× AAA (1,5 V DC)

2. Zapnutí a vypnutí svítilny
Pro zapnutí či vypnutí svítilny stiskněte tlačítko na hlavě
svítilny. Na první stisknutí se svítilna rozstvítí na plný výkon.
Při druhém stisknutí se svítilna rozsvítí na Low Power.

2. Zapnutie a vypnutie svietidla
Pre zapnutie alebo vypnutie svietidla stlačte tlačidlo na hlave
svietidla. Pri prvom stlačení sa baterka rozsvieti na plný výkon.
Pri druhom stlačení sa svietidlo rozsvieti na Low Power.

3. Výměna baterií
Před výměnou baterií svítilnu prosím vypněte. Odšroubujte
víčko na konci svítilny, vyjměte vybité baterie a zlikvidujte
je dle místních zákonů a předpisů. Nové baterie vkládejte
kladným znaménkem plus (+) napřed. Nakonec víčko opět
zašroubujte.
Důležité upozornění: Když vkládáte nové baterie, řiďte se
znaménky polarity plus (+) a mínus (−) na vnitřní straně
bateriového pouzdra. Pokud byste je vložili nesprávně, mohlo
by dojít k poškození baterií a následně i k explozi.
Nikdy nedobíjejte ani nepoužívejte současně baterie
vybité a nabité. Nepoužívejte nabíjecí akumulátory nebo
neoriginální baterky, mohlo by dojít ke znehodnocení
svítilny. Pokud nemáte v úmyslu svítilnu delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste zabránili poškození svítilny při jejich
případném vytečení. Vybité baterie byste rovněž neměli
nechávat ve svítilně. Použité baterie jsou nebezpečný odpad
a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

3. Výmena batérií
Pred výmenou batérií svietidlo prosím vypnite. Odskrutkujte
viečko na konci svietidla, vyberte vybité batérie a zneškodnite
ich podľa miestnych zákonov a predpisov. Nové batérie
vkladajte kladným znamienkom plus (+) dopredu. Nakoniec
viečko opäť zaskrutkujte.
Dôležité upozornenie: Keď vkladáte nové batérie, riadte sa
znamienkami polarity (+) a mínus (−) na vnútornej strane
batérioveho obalu. Pokiaľ by ste ich vložili nesprávne, mohlo
by dojsť k poškodeniu batérií a následne aj k explózií. Nikdy
nedobíjajte ani nepoužívajte súčasne batérie vybité a nabité.
Nepoužívajte nabíjacie akumulátory alebo neoriginálne
batérie, mohlo by dôjsť k znehodnoteniu svietidla. Pokiaľ
nemáte v úmysle svietidlo dlhšiu dobu používať, vyberte
batérie, aby ste zabránili poškodeniu svietidla pri ich
prípadnom vytečení. Vybité batérie sú nebezpečný odpad
a musia byť zlikvidované podľa miestnych predpisov
a zákonov.

4. Varování
Nikdy nemiřte svítilnou nikomu přímo do očí. Pokud by se
stalo, že by vám kužel světla zamířil přímo do očí, okamžitě
odvraťte zrak. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné
zvětšovací přístroje, které by paprsek světla umocnily.
Pokud je svítilna použita pro komerční účely, její uživatel musí
být poučen, jak výrobek používat v souladu s místními zákony
a bezpečnostními předpisy.

4. Varovanie
Nikdy nemierte svietidlom nikomu priamo do očí. Ak by sa
stalo, že by vám kužeľ svetla zamieril priamo do očí, okamžite
odvráťte zrak. Nepoužívajte spolu so svietidlom žiadne
zväčšovacie prístroje, ktoré by lúč svetla umocnili. Ak je
svietidlo použité pre komerčné účely, jej užívateľ musí byť
poučený, ako výrobok používať v súlade s miestnymi zákonmi
a bezpečnostnými predpismi.

Pro prodlouženou záruku 5 let zaregistrujte svítilnu na www.ledlenser.cz v sekci registrace.
Pre predÍženú záruku 5 rokov zaregistrujte svietidlo na www.ledlenser.sk v sekcii registrácia.
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