Flexi Bulb
návod

Vložení baterií:

- posunem od zapínací šňůrky sejměte zadní montážní destičku a sejměte kryt baterií
- vložte kvalitní alkalické baterie 3x1,5V AAA, dbejte na jejich správnou polaritu
- nasaďte zpět kryt baterií a nasuňte zpět montážní destičku

Montáž:

Pomocí lepícího pásku
Očistěte a odmastěte hladké rovné místo, kde chcete FLEXI BULB nainstalovat.
Sejměte z lepící pásky ochrannou fólii a montážní destičku přilepte ve svislé poloze (šňůrkou směrem dolů) na
požadované místo.
Pomocí šroubů
Připevněte montážní destičku ve svislé poloze (šňůrkou směrem dolů) pomocí šroubů
Před instalací zkontrolujte, zda se dá z montážní destičky po instalaci na určené místo FLEXI BULB vysunout pro výměnu baterií.

Použití:

Natočte světelnou hlavici do požadované polohy a zatáhnutím za šňůrku FLEXI BULB
zapněte. Pro vypnutí opětovně zatáhněte za šňůrku.

Specifikace:
Baterie 3x 1,5V AAA (nejsou součástí balení)
3x LED

Údržba:
Pro vyčištění použijte navlhčený hadr a povrch otřete. Nepoužívejte abrazivní prostředky.

Upozornění:

Chraňte před pádem, vodou nebo vlhkem. Neumisťujte výrobek do míst s teplotou pod 5°C a nad 40°C.
Nesnažte se otočit hlavici více, než je zarážka pro otočení – výrobek se může nevratně poškodit. Za šňůrku netahejte příliš silně, aby nedošlo k poškození výrobku, nebo k utržení z úchytu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací po můžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel,
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení… )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě
nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na připadné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

