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Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

V

Olvassa el a használati útmutatót!

Vegye figyelembe a figyelmeztető és
biztonsági előírásokat!

Volt (egyenáram)

Vigyázat! Robbanásveszély!

Watt (tényleges teljesítmény)

Kisgyermekek és gyermekek számára
élet- és balesetveszélyes!

A lámpák kizárólag beltéri használatra alkalmasak, zárt és száraz
helyiségekben.
A termék nem alkalmas helyiségek
megvilágítására.

b

A csomagolóanyagot és a terméket
környezetbarát módon semmisítse meg!

a

Kérjük, hogy a használt elemeket környezetbarát módon semmisítse meg!

Viseljen védőkesztyűt!

LED lámpa
Bevezető
Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
mellett döntött. Kérjük, olvassa el gondosan és végig ezt a kezelési útmutatót. Nyissa fel az
ábrákat tartalmazó oldalakat. Ez az útmutató ehhez
a termékhez tartozik és fontos tudnivalókat tartalmaz
6
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az üzembevétellel és a kezeléssel kapcsolatban.
Mindig tartsa szem előtt a biztonsági utasításokat.
Az üzembevétel előtt vizsgálja meg, hogy a megfelelő feszültség rendelkezésre áll-e és hogy mindegyik
rész helyesen van-e összeszerelve. Amennyiben a
készülék kezelésével kapcsolatos kérdései lennének,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével vagy a
szervizzel. Őrizze meg jól ezt az utasítást és adott
esetben adja tovább a harmadik félnek.

Q

Rendeltetésszerű használat

Biztonsági figyelmeztetés

	

 lámpák kizárólag beltéri, száraz és
A
zárt helyiségekben történő üzemelésre
alkalmasak. A terméket nem közületi
	felhasználásra, vagy egyéb alkalmazásra szánták.
Ez a termék nem alkalmas háztartások központi fényforrásaként.

Q

1
2
3
4
5
6
7

A részek megnevezése
LED-es lámpa
Elemrekesz
Elemrekesz fedél
Ragasztópárna
LED
1,5 V   AAA elem
Szigetelőszalag

Q	Műszaki

adatok

Modellszám:		2000.006.040 /
2000.070.040
Izzó:			4 x LED, 0,5 W (A LEDek
nem cserélhetőek)
Elemek:			3 x 1,5 V   , AAA típusú
(részei a szállítmánynak)
Világítási időtartam: kb. 10 óra
Színérték-arány:		
X < 0,27

ŐRIZZE MEG VALAMENNYI BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓT ÉS UTASÍTÁST A JÖVŐ IDŐ
SZÁMÁRA!

ÉLET- ÉS
BALESETVESZÉLY KISGYEREKEK
ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA!
	Sohase hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a
csomagolóanya-gokkal. A csomagoló anyagok
által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek gyakran
lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a
csomagolóanyagoktól távol. Ez a termék nem
játékszer.
	A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő
tapasztalattal és tudással rendelkező személyek
csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás
és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel.
	Ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve. Szakszerűtlen szerelés
esetén sérülésveszély áll fenn.
	Tartsa a terméket a nedvességtől távol.
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	Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleteknek, vagy erős mechanikai igénybevételeknek.
Ellenkező esetben a termék deformálódhat.
Az izzó nem cserélhető.
	
Amennyiben az izzó élettartama végén kiiktatódik, úgy az egész lámpát ki kell cserélni.
Az

elemekre / akkukra
vonatkozó biztonsági
tudnivalók
É LETVESZÉLY! Tartsa távol az elemeket / akkumulátorokat a gyermekektől. Lenyelés esetén
azonnal forduljon orvoshoz!
	
ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne
töltse a nem feltölthető elemeket. Az
elemeket / akkukat tilos rövidre zárni
és / vagy felnyitni. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet.
	Soha ne dobja az elemeket / akkukat tűzbe
vagy vízbe.
Ne tegye ki az elemeket / akkukat mechanikai
terhelésnek!
Az elemekre / akkukra kifolyásának
kockázata
	
Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl. fűtőtestek / közvetlen napsugárzás, amelyek hatással lehetnek az
elemekre / akkukra.
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Kerülje el a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyákkal való érintkezését! Elemsavval való érintkezés esetén azonnal mossa le az érintett helyet
bő tiszta vízzel és haladéktalanul forduljon orvoshoz!
	
VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT! A
kifutott, vagy sérült elemek / akkuk a
bőrrel érintkezve felmarhatják azt.
Ezért ilyen esetben mindenképpen húzzon
megfelelő védőkesztyűt!
	Az elem / akku kifolyása esetén távolítsa el azt
azonnal a termékből a sérülések elkerülése
érdekében.
	
Csak azonos típusú elemeket / akkukat használjon! Ne használjon együtt régi és új elemeket /
akkukat!
	
Távolítsa el az elemeket / akkukat, ha hosszabb
ideig nem használja a terméket.
A termék sérülésének veszélye
Kizárólag a megadott típusú elemeket / akkukat
használja.
	Az elemeket / akkut a termék és az elem / akku
(+) és (-) polaritás-jelzésének megfelelően
helyezze be.
	Tisztítsa meg az elem / akku és az elemrekesz
érintkezőit a behelyezés előtt!
	
A lemerült elemeket / akkukat haladéktalanul
távolítsa el a készülékből.

Q

Üzembevétel

Q

Elemek behelyezése / cseréje

Utalás: Mielőtt a terméket üzembe veszi, távolítsa
el a szigatelő csíkokat 7 .
Utalás: Kapcsolja ki a terméket, mielőtt az elemeket
behelyezi / kicseréli.
	Forgassa a telepfiók fedőlapját 3 az óramutató
járásával ellentétes irányba és vegye le a
telepfiókról 2 (lásd az A ábrát).
	Helyezze be az (új) elemeket a telepfiókba.
Utalás: Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra. Ezt a telepfiókban található rajz jelzi.
	Helyezze fel a telepfiók fedőlapját ismét a
telepfiókra és forgassa szorosan az óramutató
járásával megegyező irányba (lásd a B ábrát).
Q

Q

Be- / Kikapcsolás

	A be-, ill. a kikapcsoláshoz nyomja meg a lámpa
közepét.
Q

Tisztítás és ápolás

	Tisztításhoz egy száraz törlőrongyot használjon
és semmiesetre se benzint, oldószereket vagy
olyan tisztítószereket, amelyek a műanyagokat
megtámadják.

	Mentesítés
 csomagolás környezetbarát anyagokA
ból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás
céljából. A zöld pont Nématországra
nem érvényes.

A lámpa szerelése

	Húzza le a védőfóliát a telepfiók-fedőlapján 3
található ragasztófelületről 4 (lásd a C ábrát)
	Rögzítse a lámpát a kívánt helyen.
	
Utalás: Az altalajnak száraznak, simának, por-,
és zsírmentesnek kell lennie.
Utalás: A lámpát csak a szerelést követő 24 óra
elteltével használja, és ne távolítsa el a ragasztófelületet. Ellenkező esetben a ragasztófelület
elveszti ragasztóerejét.

b
a

 hulladék elkülönítéséhez vegye figyeA
lembe a csomagolóanyagon található
jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22:
papír és karton / 80–98: kötőanyagok.
 termék és a csomagolóanyagok újraA
hasznosíthatóak, semmisítse meg ezeket
elkülönítve a jobb hulladékkezelés
HU
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érdekében. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.
 kiszolgált termék megsemmisítési
A
lehetőségeiről lakóhelye illetékes
önkormányzatánál tájékozódhat.
 környezete érdekében, ne dobja a kiA
szolgált terméket a háztartási szemétbe,
hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok
nyitvatartási idejéről az illetékes
önkormányzatnál tájékozódhat.
A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a
2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében
újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott
gyűjtőállomásokon keresztül.
Környezeti károk az elemek /
akkuk hibás megsemmisítése
következtében!
Az elemeket / akkukat nem szabad a háziszemétbe
dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a
következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb =
ólom. Ezért az elhasznált elemeket / akkukat egy
közösségi gyűjtőhelyen adja le.
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	Garancia és szerviz
Garancianyilatkozat
A termék vásárlásától számított 3 éves garancia
csak a vásárlót illeti meg, tehát nem átruházható.
Igazolásként őrizze meg a pénztári blokkot. A garanciaszolgáltatás csak az anyag- és gyártási hibákra
vonatkozik és nem érvényes a fogyóeszközökre, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A garancia idegenkezűség esetén megszűnik.
Az Ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza. Garanciális esetben telefonon vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel. Csak így lehetséges a hibás készülék díjmentes postázása részünkre. A készüléket gondosan gyártották és alapos minőségi
vizsgálatnak vetették alá. A garanciális idő alatt
minden anyag és gyártási hibát díjmentesen elhárítunk. Ha a garanciaidő alatt mégis hiányosságokat
fedez fel, kérjük, küldje a készüléket a megadott szerviz címére a következő cikkszám modellszám:
2000.006.040 / 2000.070.040.
A garancia nem terjed ki olyan károkra, amelyeket
szakszerűtlen kezelés, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása, vagy nem feljogosított személyek
beavatkozása okozott, valamint a kopóalkatrészekre.
A garanciateljesítmény a garanciaidőt nem hos�szabbítja meg és nem újítja fel.

Szerviz címe
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NÉMETORSZÁG
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 292055
Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (pl. IAN 292055) a vásárlás tényének az igazolására.

	Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék kielégíti az érvényes európai és nemzeti
irányelvek követelményeit (2001/95/EG Termékbiztonségi törvény, 2014/30/EU EMV-Irányelv,
2011/65/EU RoHS (nyersanyag)-Irányelv). A megfelelőség bizonyított. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok és iratok letétben, a gyártónál találhatók.
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Legenda uporabljenih piktogramov

V

Preberite navodilo za uporabo!

Upoštevajte opozorila in varnostne
napotke!

Volt (enosmerna napetost)

Previdno! Nevarnost eksplozije!

Vat (delovna moč)

Smrtna nevarnost in nevarnost nesreč
za malčke in otroke!

Luči so primerne izključno za uporabo
v notranjih, suhih in zaprtih prostorih.

b

Embalažo in izdelek odvrzite na okolju
prijazen način!

a

Ta izdelek ni primeren za osvetljavo
prostora v gospodinjstvu.

Baterije odstranite na okolju primeren
način!

Nosite zaščitne rokavice!

LED-svetilke
Uvod
Čestitamo vam za nakup vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Prosimo vas, da natančno in v celoti
preberete navodila za uporabo izdelka. Odprite
strani s slikami. Ta navodila so sestavni del izdelka
in vsebujejo pomembne napotke za njegovo uporabo
14
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in ravnanje z njim. Vedno upoštevajte vse varnostne
napotke. Pred začetkom uporabe se prepričajte, ali
je omrežna napetost ustrezna in ali so vsi deli pravilno montirani. Če imate kakršna koli vprašanja ali
niste prepričani glede ravnanja z napravo, stopite v
stik s svojim trgovcem ali s službo za pomoč uporabnikom. Navodila skrbno shranite in jih vedno
izročite morebitni tretji osebi skupaj z izdelkom.

Q

Predvidena uporaba

Varnostna navodila

	

 ijalke so primerne izključno za
S
uporabo v notranjih, suhih in zaprtih
prostorih. Izdelek ni predviden za
poslovno ali drugačno uporabo.
Ta izdelek ni primeren za osvetljavo
prostora v gospodinjstvu.

Q

1
2
3
4
5
6
7

Opis delov
LED-svetilke
Prostor za baterije
Pokrov prostora za baterije
Lepilna podloga
LED lučka
1,5 V AAA baterija
Izolacijski trak

Q	Tehnični

podatki

Številka modela:		2000.006.040 /
2000.070.040
Sijalka:			4 x LED, 0,5 W (LED lučk ni
mogoče zamenjati)
Baterije:			3 x 1,5 V   , AAA tip (priložene)
Trajanje svetlobe: pribl. 10 ur
Delež barvne
vrednosti:			 X < 0,27

VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA
SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO!
	


ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NEZGOD ZA MAJHNE
	OTROKE IN OTROKE! Otroke nikoli ne
puščajte brez nadzora skupaj z embalažnim
materialom. Obstaja nevarnost zadušitve z
embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost. Otrok ne pustite v bližino
embalažnega materiala. Ta izdelek ni igrača.
	To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s
pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod
nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi
naprave in razumejo nevarnosti, do katerih
lahko pride med uporabo. Otroci se ne smejo
igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora
izvajati čiščenja in vzdrževanja.
POZOR! NEVARNOST POŠKODB!
Naprave ne uporabljajte, če na njej ugotovite
kakršnekoli poškodbe.
Preverite, če so vsi deli ustrezno pritrjeni. V primeru nestrokovne pritrditev obstaja nevarnost
poškodbe.
	Izdelek hranite stran od vlage.

SI
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	Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali močnim mehanskim obremenitvam. V
nasprotnem primeru lahko pride do deformiranja
izdelka.
Sijalke ni mogoče zamenjati.
	
Če sijalka ob koncu svoje življenjske dobe preneha delovati, je treba zamenjati celotno svetilko.

 arnostni napotki za
V
baterije / akumulatorje
	
SMRTNA NEVARNOST! Baterije / akumulatorje shranjujte zunaj dosega otrok. V primeru
zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
	
NEVARNOST EKSPLOZIJE! Baterij, ki niso predvidene za polnjenje,
nikoli znova ne polnite. Ne povzročite kratkega stika baterij / akumulatorjev in / ali
jih odpirajte. Posledice so lahko pregretje in nevarnost požara, lahko jih tudi raznese.
	Baterij / akumulatorjev nikoli ne mečite v ogenj
ali vodo.
	Baterij / akumulatorjev ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
Tveganje iztekanja baterij / akumulatorjev
	
Izogibajte se izrednim pogojem in temperaturam, ki bi lahko vplivale na baterije / akumulatorje, npr. na radiatorju / neposredni sončni
svetlobi.

16
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Izogibajte se stiku s kožo, z očmi in s sluznicami! Če pridete v stik s kislino iz baterije, prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode
in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
	
NOSITE ZAŠČITNE ROKAVICE!
Iztekle ali poškodovane baterije /
akumulatorji lahko ob stiku s kožo
povzročijo razjede. V takšnem primeru nosite
primerne zaščitne rokavice.
	V primeru iztekanja baterij / akumulatorjev le-te
takoj odstranite iz izdelka, da preprečite poškodbe.
	
Uporabljajte samo baterije / akumulatorje enakega tipa. Ne mešajte starih baterij / akumulatorjev z novimi!
	
Baterije / akumulatorje odstranite, kadar izdelka
dlje časa ne uporabljate.
Tveganje poškodb izdelka
	
Uporabljajte izključno navedeni tip baterije /
akumulatorja!
	Baterije / akumulatorje vstavite v izdelek
skladno z oznakama polarnosti (+) in (-) na
bateriji / akumulatorju in izdelku.
	Pred vstavljanjem očistite kontakte na baterijah / akumulatorjih in v predalčku za baterije!
	
Iztrošene baterije / akumulatorje nemudoma
odstranite iz izdelka.

Q

Začetek uporabe

Q	Vstavljanje / menjavanje

Q

baterij

Pozor: Odstranite izolirni trak 7 , preden boste
izdelek pričeli uporabljati.
Pozor: Izdelek izklopite, preden boste namestili /
zamenjali baterije.
	Pokrov predalčka za baterije 3 zavrtite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite s
predalčka za baterije 2 (glejte sl. A).
	V predalček za baterije vstavite (nove) baterije.
Pozor: Pri tem pazite na pravilno polarizacijo.
Ta je prikazana v predalčku za baterije.
	Pokrov predalčka za baterije zopet nataknite na
predalček za baterije in ga pritegnite v smeri
urnega kazalca (glejte sl. B).
Q

Montaža svetilke

	Zaščitno folijo potegnite z lepilne blazinice 4 na
pokrovu predalčka za baterije 3 (glejte sl. C).
	Svetilko pritrdite na želeno mesto.
	
Pozor: Podlaga mora biti suha, gladka, neprašna in nemastna.
	
Pozor: Svetilko uporabite šele 24 ur po montaži
in lepilne blazinice ne odstranite. V nasprotnem
primeru lepilna blazinica izgubi svojo lepilno sposobnost.

Vklop / izklop

	Za vklop ali izklop pritisnite na sredino svetilke.
Q

Čiščenje in nega

	Za čiščenje svetilke uporabljajte suho krpo, na
noben način ne uporabljajte bencina, topil ali
čistil, ki poškodujejo plastiko.

	Odstranjevanje
E mbalaža je narejena iz okolju primernih
materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.
Zelena točka ne velja za Nemčijo.

b
a

 poštevajte oznake embalažnih materiaU
lov za ločevanje odpadkov, ki so označene s kraticami (a) in številkami (b) z
naslednjim pomenom: 1–7: umetne
mase / 20–22: papir in karton / 80–98:
vezni materiali.
Izdelek in materiale embalaže je mogoče reciklirati; za lažjo obdelavo odpadkov jih odstranite ločeno. Logotip
Triman velja samo za Francijo.
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 možnostih odstranjevanja odslužeO
nega izdelka se lahko pozanimate pri
svoji občinski ali mestni upravi.
 o je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi
K
varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga oddajte na
ustreznem zbirališču tovrstnih odpadkov.
O zbirnih mestih in njihovih delovnih časih se lahko pozanimate pri svoji pristojni
občinski upravi.
Pokvarjene ali iztrošene baterije / akumulatorje je
treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66/ES in
njenimi spremembami. Baterije / akumulatorje in / ali
izdelek vrnite na ponujenih zbirnih mestih.
Škoda na okolju zaradi
napačnega odstranjevanja
baterij / akumulatorjev!
Baterij / akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko strupene
težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih
kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro,
Pb = svinec. Zato iztrošene baterije / akumulatorje
oddajte na komunalnem zbirnem mestu.
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	Garancija in servis
Garancijska izjava
3 leta garancije od datuma nakupa te naprave, velja
samo za prvotnega kupca, ni prenosljiva. Shranite
račun kot dokazilo o nakupu. Storitve iz garancije
veljajo le za napake pri materialu ali izdelavi, ne pa
za obrabljene dele ali za poškodbe na krhkih delih,
kot so npr. stikala ali baterije. Garancija preneha veljati ob posegu tretje osebe. Vaših zakonskih pravic
ta garancija ne omejuje. V primeru uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na servisno službo. Samo
tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vaše
naprave. Naprava je bila skrbno izdelana, njena
kakovost pa je bila natančno preverjena. V času garancije brezplačno popravimo vse napake v materialu ali izdelavi. Če bi se v času garancije kljub temu
pojavile pomanjkljivosti, napravo pošljite na navedeni naslov servisa in navedite naslednjo številka
modela: 2000.006.040 / 2000.070.040.
Iz garancije je izključena škoda, ki je posledica
neustrezne uporabe, neupoštevanja navodila za
uporabo ali posegov v napravo s strani nepooblaščenih oseb, ter deli, ki se hitro obrabijo. V primeru
uveljavljanja garancije se čas garancije niti ne
podaljša niti ne obnovi.

Naslov servisa
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NEMČIJA
Tel.:
+49 (0) 2903 / 449 555
Faks:
+49 (0) 2903 / 449 48410
E-pošta: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 292055
Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite blagajniški
račun in številko izdelka (IAN 292055) kot dokazilo o nakupu.

	Izjava o skladnosti
Ta izdelek ustreza zahtevam veljavnih evropskih in
nacionalnih direktiv (Direktiva RED 2014/53/EU,
Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES,
Direktiva RoHS 2011/65/EU). Skladnost je bila
dokazana. Ustrezna izjava in dokumenti so shranjeni
pri proizvajalcu.

SI
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Pooblaščeni serviser:
Action GmbH · Im Langel 6 · DE-59872 Meschede · NEMČIJA
080080917

Garancijski list
1.	S tem garancijskim listom Action GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob
normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval
in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v
materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji
izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2.	Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3.	Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je
razviden iz računa.
4.	Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki.
Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5.	Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.

6. V
 primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7.	Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka
morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki
so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve
sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz
te garancije, če se ni držal priloženih navodil
za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek
kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8.	Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
9.	Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
10.	Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11.	Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
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Legenda použitých piktogramů

V

Přečtěte si návod k obsluze!

Dbejte na výstrahy a řiďte se
bezpečnostními pokyny!

Volt (stejnosměrné napětí)

Pozor! Nebezpečí výbuchu!

Watt (činný výkon)

Nebezpečí ohrožení života a nehody
pro malé i velké děti!

Svítidla jsou vhodná výhradně
k použití ve vnitřních prostorách,
v suchých a uzavřených místnostech.
Tento výrobek není vhodný k osvětlení
místností v domácnosti.

b

Obal a výrobek zlikvidujte vhodným
ekologickým způsobem!

a

Odstraňujte baterie do odpadu
ekologicky!

Noste ochranné rukavice!

LED svítidla
Úvod
Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní
výrobek. Přečtěte si laskavě kompletně a
pečlivě tento návod k obsluze. Rozevřete stránky
s obrázky. Tento návod je součástí tohoto výrobku a
obsahuje důležité informace o uvedení zařízení do
22

CZ

provozu a k zacházení s ním. Řiďte se vždy bezpečnostními pokyny. Před uvedením do provozu zkontrolujte, jestli je k dispozici správné napětí a jestli jsou
všechny díly správně namontované. Jestliže máte
ještě otázky nebo jste si nejistí při ovládání přístroje,
kontaktujte vašeho prodejce nebo servis. Návod
pečlivě uschovejte a případně jej předejte třetí osobě.

Q

Použití k určenému účelu

	

T ato světla se výhradně hodí pro
provoz ve vnitřní oblasti, v suchých a
uzavřených místnostech. Výrobek není
určen ke komerčnímu nebo jinému využívání.
Tento výrobek není vhodný k osvětlení
místnosti.

Doba svícení:		
cca 10 hodin
Hodnota podílu barvy: X < 0,27

Bezpečnostní pokyny
USCHOVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
A NÁVODY PRO BUDOUCNOST!
	

Q

1
2
3
4
5
6
7

Popis dílů
LED světlo
Schránka na baterie
Víko schránky na baterie
Lepicí podložka
LED
1,5 V baterie AAA
Izolační pásek

Q	Technické

údaje

Model č.:			2000.006.040 /
2000.070.040
Žárovky:			4x LED, 0,5 W (žárovky LED
nelze vyměnit)
Baterie:			3 x baterie 1,5 V ,
typ AAA (jsou zahrnuty v
rozsahu dodávky)


NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU
PRO MALÉ DĚTI A DĚTI! Nikdy
	nenechejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Chraňte
neustále obalový materiál před dětmi. Tento
výrobek není hračkou.
	Tento přístroj mohou používat děti starší než
8 let, osoby se sníženými fyzickými, senzorickými
nebo duševními schopnosti nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi o používání přístroje
jen tehdy, jestliže byly poučeny o jeho
bezpečném používání a porozuměly možným
ohrožením. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti
nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.
POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Nepoužívejte výrobek, jestliže jste zjistili, že je poškozený.
	
Zkontroluje, jestli jsou všechny díly odborně sestaveny. Při neodborné montáži hrozí nebezpečí
zranění.
	Výrobek chraňte před vlhkostí.
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	Zařízení nevystavujte extrémním teplotám nebo
silným namáháním. Jinak může dojít k deformacím výrobku.
	Osvětlovací prostředek nelze vyměnit.
	Po výpadku nebo poškození osvětlovacího
prostředku se musí celé svítidlo vyměnit.

 ezpečnostní pokyny pro
B
baterie a akumulátory
 EBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! UchováN
vejte baterie a akumulátory mimo dosah dětí. V
případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc!
	
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nenabíjecí baterie nikdy znovu nenabíjejte.
Baterie nebo akumulátory nezkratujte ani je neotevírejte. Hrozí přehřátí, nebezpečí požáru nebo jejich prasknutí.
	Nikdy neházejte baterie nebo akumulátory do
ohně ani do vody.
	Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení.
Nebezpečí vytečení baterií / akumulátorů
	
Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám,
např. na topení anebo na slunci, které mohou
negativně ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů.
	
Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou, očima a
sliznicemi! Po kontaktu s kyselinou baterií ihned
24
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omyjte postižená místa dostatečným množstvím
čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
	
NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vyteklé i poškozené baterie
nebo akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit její poleptání. Noste
proto vhodné rukavice.
	V případě vytečení ihned odstraňte baterie
nebo akumulátory z výrobku, abyste zabránili
jeho poškození!
	
Používejte jen baterie nebo akumulátory stejného typu. Nekombinujte staré baterie nebo
akumulátory s novými!
	
Odstraňte baterie nebo akumulátory při delším
nepoužívání z výrobku.
Nebezpečí poškození výrobku
	Používejte jen udaný typ baterie nebo
akumulátoru!
	Nasazujte baterie nebo akumulátory podle
označení polarity (+) a (-) na bateriích nebo
akumulátorech a na výrobku.
	Vyčistěte před vložením kontakty baterie nebo
akumulátoru a kontakty v přihrádce na baterie!
	Vybité baterie nebo akumulátory ihned vyjměte
z výrobku.

Q

Uvedení do provozu

Q

Vložení / výměna baterií

Upozornění: Před uvedením výrobku do provozu
odstraňte izolační proužky 7 .
Upozornění: Před vložením / výměnou baterií
vždy výrobek odpojte.
	Otočte krytem schránky na baterie 3 proti směru
pohybu hodinových ručiček a odejměte jej ze
schránky na baterie 2 (viz obr. A).
	Pak vložte (novou) baterii do schránky na baterie.
Upozornění: Přitom dbejte na správnou
polaritu. Polarita je zobrazena ve schránce na
baterie.
	Posaďte kryt schránky na baterie znovu na
schránku na baterie a utáhněte jej ve směru
pohybu hodinových ručiček (viz obr. B).
Q

Montáž světla

	Stáhněte ochrannou fólii z lepicí podložky 4
na krytu schránky na baterie 3 (viz obr. C).
	Upevněte světlo na požadovaném místě.
Upozornění: Podklad by měl být suchý, hladký,
bez prachu a mastných skvrn.
Upozornění: Použijte světlo teprve po 24 hodinách po montáži a neodstraňte lepicí podložku.
Jinak ztratí lepicí podložka svou lepicí schopnost.

Q

Zapínání / vypínání

	Přitlačte na střed světla, abyste jej zapnuli,
popř. vypnuli.
Q

Čistění a ošetřování

	K čištění svítidla použijte suchou tkaninu a
v žádném případě benzin, rozpouštědla nebo
čističe, která napadají umělou hmotu.

	Zlikvidování
 bal se skládá z ekologických materiálů,
O
které můžete zlikvidovat prostřednictvím
místních sběren recyklovatelných materiálů. Zelený bod neplatí pro Německo.

b
a

P ři třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a
čísly (b), s následujícím významem: 1–7:
umělé hmoty / 20–22: papír a
lepenka / 80–98: složené látky.
 ýrobek a obalové materiály jsou recyV
klovatelné, zlikvidujte je odděleně pro
lepší odstranění odpadu. Logo Triman
platí jen pro Francii.
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 možnostech likvidace vysloužilých
O
zařízení se informujte u správy vaší obce
nebo města.
 zájmu ochrany životního prostředí vyV
sloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné
likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích
hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.
Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se
musí, podle směrnice 2006/66/ES a jejích
příslušných změn, recyklovat. Baterie, akumulátory i
výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběren.
Ekologické škody v důsledku
chybné likvidace baterií /
akumulátorů!
Baterie / akumulátory se nesmí zlikvidovat v
domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté
těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte
opotřebované baterie / akumulátory u komunální
sběrny.
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	Záruka a servis
Prohlášení k záruce
Záruka 3 roky ode dne zakoupení platí jen pro prvního kupujícího, je nepřenosná. Prosíme uschovejte si
pokladní stvrzenku jako doklad o zakoupení. Záruka
platí jen pro vady materiálu nebo chyby z výroby,
nevtahuje se na díly podléhající opotřebení nebo na
škody vzniklé neodborným používáním. Cizím zásahem do výrobku zaniká záruka. Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena. V
případě, že chcete uplatnit záruku, obraťte se
telefonicky na náš servis. Jen tak je možné zajistit
bezplatné zaslání Vašeho přístroje do servisu.
Přístroj byl svědomitě vyroben a podroben přesné
kontrole kvality. Během záruční doby odstraníme
bezplatně všechny vady materiálu a výrobní vady.
V případě, že se během záruční doby vyskytnou závady, zašlete laskavě přístroj na uvedenou adresu
servisu a uveďte následující model č.:
2000.006.040 / 2000.070.040.
Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené neodborným zacházením, nerespektováním pokynů v
návodu k obsluze, zásahem neautorizované osoby
a rychle opotřebitelné díly. Záručním výkonem se
záruční doba neprodlouží ani neobnoví.

Adresa servisu
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NĚMECKO
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 292055
Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a
číslo výrobku (IAN 292055) jako doklad o nákupu.

	Prohlášení o shodě
Tento výrobek splňuje požadavky platných
evropských a národních směrnic (zákon o bezpečnosti výrobků 2001/95/ES, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnice RoHS
2011/65/EU). Shoda byla prokázána. Příslušná
prohlášení a dokumentace jsou uloženy u výrobce.
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Legenda použitých piktogramov

V

Prečítajte si návod na obsluhu!

Rešpektujte výstražné a bezpečnostné
upozornenia!

Volt (jednosmerné napätie)

Pozor! Nebezpečenstvo explózie!

Watt (efektívny výkon)

Nebezpečenstvo ohrozenia života a
nebezpečenstvo úrazu pre malé i
staršie deti!

Svetlá sú určené výlučne na prevádzku v interiéri, v suchých a uzavretých
priestoroch.
Tento výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestností v domácnosti.

b

Obal a výrobok ekologicky zlikvidujte!

a

Batérie prosím zlikvidujte ekologickým
spôsobom!

Noste ochranné rukavice!

LED lampy
Úvod
Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového
výrobku. Rozhodli ste sa tým pre veľmi
kvalitný výrobok. Dôkladne si prečítajte
celý tento návod na obsluhu. Otvorte strany s obrázkami. Tento návod patrí k tomuto výrobku a obsahuje
30
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dôležité upozornenia pre uvedenie do prevádzky a
manipuláciu. Dodržiavajte vždy všetky bezpečnostné
upozornenia. Pred uvedením do prevádzky prekontrolujte, či je k dispozícii správne napätie a či sú všetky
diely správne namontované. V prípade otázok alebo
neistoty ohľadom manipulácie s prístrojom sa prosím
spojte s Vaším predajcom alebo servisným pracoviskom. Tento návod si starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte tretej osobe.

Q

Štandardné použitie

	

 vietidlá sú určené výlučne na
S
prevádzku v interiéri, v suchých a
uzavretých priestoroch. Tento produkt
	nie je určený na komerčné účely alebo pre iné
oblasti nasadenia.
Tento produkt nie je vhodný pre
osvetlenie miestností v domácnosti.

Q

1
2
3
4
5
6
7

Opis dielov
LED-svietidlo
Priečinok na batérie
Kryt priečinka na batérie
Samolepiaca podložka
LED
1,5 V Batéria AAA
Izolačný pásik

Q	Technické

údaje

Číslo modelu:	2000.006.040 /
2000.070.040
Osvetľovací
prostriedok:	4 x LED, 0,5 W (LED diódy nie je
možné vymeniť)
Batérie:		3 x 1,5 V , Typ AAA (je
obsahom dodávky)

Doba svietenia:
Podiel farebnej
hodnoty:

cca. 10 hod.
X < 0,27

Bezpečnostné pokyny
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ A OSTATNÉ POKYNY
SI USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POTREBY V
BUDÚCNOSTI!
	


NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA
A ÚRAZU PRE MALÉ DETI A DETI!
	
Nenechávajte nikdy deti mimo dohľadu s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú
nebezpečenstvo. Obalový materiál držte vždy
mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
	Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako
aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod
dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom
bezpečného používania prístroja a ak porozumeli
nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním.
Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Nástroj nepoužívajte, ak na ňom zistíte
známky akéhokoľvek poškodenia.
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 kontrolujte, či boli všetky časti odborne
S
namontované. Ak bola montáž vykonaná
neodborne, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
	Výrobok držte mimo pôsobenia vlhkosti.
	Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám alebo
silnému mechanickému namáhaniu. Inak môže
dôjsť k deformáciám výrobku.
Osvetľovací prostriedok nie je možné vymeniť.
Ak osvetľovací prostriedok na konci svojej
životnosti vypadne, je potrebné vymeniť celé
svietidlo.

Bezpečnostné upozornenia
týkajúce sa batérií /
akumulátorových batérií
 EBEZPEČENSTVO OHROZENIA
N
ŽIVOTA! Batérie / akumulátorové batérie držte
mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára!
	
NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!
Nenabíjateľné batérie nikdy znova
nenabíjajte. Batérie / akumulátorové
batérie neskratujte a / alebo neotvárajte.
Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo
explózia.
Batérie / akumulátorové batérie nikdy nehádžte
do ohňa alebo vody.
Nevystavujte batérie / akumulátorové batérie
mechanickej záťaži.
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Riziko vytečenia batérií / akumulátorových batérií
	
Batérie / akumulátorové batérie nikdy nevystavujte extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré
by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích
telesách / priamom slnečnom žiarení.
	
Vyhýbajte sa styku s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s kyselinou batérie ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom
čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!
	
NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE! Vytečené alebo poškodené
batérie / akumulátorové batérie
môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. V takom prípade preto noste vhodné
ochranné rukavice.
	V prípade vytečenia batérií / akumulátorových
batérií ich ihneď vyberte z výrobku, aby ste
predišli vzniku škôd.
	
Používajte iba batérie / akumulátorové batérie
rovnakého typu. Nekombinujte staré batérie / akumulátorové batérie s novými!
	
Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z
neho batérie / akumulátorové batérie.
Riziko poškodenia produktu
	
Používajte výhradne uvedený typ batérií /
akumulátorových batérií!
	Vložte batérie / akumulátorové batérie podľa
označenia polarity (+) a (-) na batérii / akumulátorovej batérii a výrobku.

Upozornenie: Podklad by mal byť suchý,
hladký, bez prachu a mastnoty.
Upozornenie: Svietidlo používajte až 24 hodín
po montáži a neodlepujte lepiacu podložku. Inak
lepiaca podložka stratí svoju lepiacu schopnosť.

	Pred vložením vyčistite kontakty na batérii / akumulátorovej batérii a v priečinku pre batérie!
Vybité batérie / akumulátorové batérie ihneď
vyberte z produktu.
Q

Uvedenie do prevádzky

Q

Vkladanie / výmena batérií

Upozornenie: Predtým, ako výrobok uvediete do
prevádzky, odstráňte izolačné pásky 7 .
Upozornenie: Pred nasadením / výmenou batérií
výrobok vypnite.
	Otočte kryt priečinka na batérie 3 proti smeru
hodinových ručičiek a zložte ho z priečinka na
batérie 2 (pozri obr. A).
	Vložte (nové) batérie do priečinka na batérie.
Upozornenie: Dbajte pritom na správnu polaritu. Tá je znázornená v priečinku na batérie.
	Kryt priečinka na batérie znovu nasaďte na
priečinok na batérie a dotiahnite ho v smere
hodinových ručičiek (pozri obr. B).
Q

Q

Zapnutie / vypnutie

	Ak chcete svietidlo zapnúť, resp. vypnúť, zatlačte
na jeho stred.
Q

Čistenie a údržba

	Na čistenie svietidla používajte suchú handričku,
v žiadnom prípade nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo alebo čistiace prostriedky, ktoré napádajú
umelé hmoty.

	Likvidácia
 bal pozostáva z ekologických materiáO
lov, ktoré môžete odovzdať na miestnych
recyklačných zberných miestach. Označenie Grüne Punkt (Zelený bod) neplatí
pre Nemecko.

Montáž svietidla

	Stiahnite ochrannú fóliu z lepiacej podložky 4
na kryte priečinka na batérie 3 (pozri obr. C).
	Svietidlo upevnite na zvolenom mieste.

b
a

 šímajte si prosím označenie obalových
V
materiálov pre triedenie odpadu, sú
označené skratkami (a) a číslami (b) s
SK
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nasledujúcim významom: 1–7: Plasty /
20–22: Papier a kartón / 80–98:
Spojené látky.
 ýrobok a obalové materiály sú recykloV
vateľné, zlikvidujte ich oddelene pre
lepšie spracovanie odpadu. Triman-Logo
platí iba pre Francúzsko.
 možnostiach likvidácie opotrebovaO
ného výrobku sa môžete informovať na
Vašej obecnej alebo mestskej správe.
 k výrobok doslúžil, v záujme ochrany
A
životného prostredia ho neodhoďte do
domového odpadu, ale odovzdajte na
odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách
získate na Vašej príslušnej správe.
Defektné alebo použité batérie / akumulátorové
batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa
smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / akumulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte
prostredníctvom dostupných zberných stredísk.
Nesprávna likvidácia batérií /
akumulátorových batérií ničí
životné prostredie!
Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať
spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať
34
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jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s
nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické
značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované batérie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v
komunálnej zberni.

	Záruka a servis
Garančné prehlásenie
3-ročná záruka od dátumu kúpy na tento prístroj
sa vzťahuje len na prvého kupcu, je neprenosná.
Uschovajte si prosím pokladničný lístok ako doklad.
Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo
výrobné chyby, nie však na časti podliehajúce opotrebovaniu alebo na poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním. Záruka zaniká pri zásahu cudzích
osôb. Práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené. V prípade uplatnenia záruky sa
telefonicky spojte so servisným strediskom. Iba tak je
možné zabezpečiť bezplatné odoslanie Vášho prístroja. Prístroj bol starostlivo vyrobený a podrobený
dôkladnej kontrole kvality. Vrámci záručnej doby
bezplatne opravíme všetky chyby materiálu a
výrobné chyby. Ak by sa však počas záručnej doby
vyskytli nedostatky, odošlite prístroj na uvedenú servisnú adresu s uvedením nasledovného číslo modelu:
2000.006.040 / 2000.070.040.
Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou
manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo

zásahom neautorizovanej osoby, ako aj diely podliehajúce opotrebovaniu. Poskytnutím záruky sa
záručná doba nepredlžuje ani neobnovuje.

Servisná adresa
Action GmbH Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
NEMECKO
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 292055
Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 292055) ako dôkaz o kúpe.

	Konformitné vyhlásenie
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych
a národných smerníc (Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 2001/95/ES, EMC smernica
2014/30/EU, RoHS smernica 2011/65/EU).
Konformita bola preukázaná. Príslušné prehlásenie
a podklady sú uložené u výrobcu.
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Legende der verwendeten Piktogramme

V

Bedienungsanleitung lesen!

Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!

Volt (Gleichspannung)

Vorsicht! Explosionsgefahr!

Watt (Wirkleistung)

Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!

Die Leuchten sind ausschließlich für
den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen
geeignet.
Dieses Produkt ist nicht zur Raum
beleuchtung im Haushalt geeignet.

b

Entsorgen Sie Verpackung und Produkt
umweltgerecht!

a

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht!

Schutzhandschuhe tragen!

LED-Leuchten
	Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres
neuen Gerätes. Sie haben sich damit für
ein hochwertiges Produkt entschieden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig
und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seiten mit den
Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem
38

DE/AT/CH

Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle
Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und
ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen
haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung
des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und
geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Q	Bestimmungsgemäße

Verwendung

Die Leuchten sind ausschließlich für den
Betrieb im Innenbereich, in trockenen und
geschlossenen Räumen geeignet. Das
Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder
für andere Einsatzbereiche bestimmt.
Dieses Produkt ist nicht zur Raum
beleuchtung im Haushalt geeignet.

Q	Teilebeschreibung

1
2
3
4
5
6
7

LED-Leuchte
Batteriefach
Batteriefachdeckel
Klebepad
LED
1,5 V   AAA-Batterie
Isolierstreifen

Q	Technische

Daten

Modellnummer:	2000.006.040 /
2000.070.040
Leuchtmittel:	4 x LED, 0,5 W (Die LEDs können
nicht ausgetauscht werden)
Batterien:	3 x 1,5 V   , AAA-Typ
(im Lieferumfang enthalten)

Leuchtdauer:
Farbwertanteil:

ca. 10 h
X < 0,27

Sicherheitshinweise
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE
UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!
	


LEBENS- UND
UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie
	Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch
Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig
die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
	VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
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	Kontrollieren Sie, ob alle Teile sachgerecht
montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage
besteht Verletzungsgefahr.
	Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit fern.
	Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder starken mechanischen Beanspruchungen
aus. Andernfalls kann es zu Deformierungen
des Produkts kommen.
	
Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
	
Sollte das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer ausfallen, muss die ganze Leuchte ersetzt
werden.
Sicherheitshinweise

Batterien / Akkus

für

L EBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie
im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
	
EXPLOSIONSGEFAHR! Laden
Sie nicht aufladbare Batterien niemals
wieder auf. Schließen Sie Batterien /
Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese
nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen
können die Folge sein.
Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer
oder Wasser.
Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
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Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus
	
Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken
können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
	
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen
und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit
Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit
klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen
Arzt auf!
	
SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung
mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen
Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
	
Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus
entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um
Beschädigungen zu vermeiden.
	
Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien /
Akkus mit neuen!
	
Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das
Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
Risiko der Beschädigung des Produkts
	
Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
	Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku
und des Produkts ein.

	Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im
Batteriefach vor dem Einlegen!
	Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus
umgehend aus dem Produkt.
Q	Inbetriebnahme
Q	Batterien

einsetzen /
austauschen

Hinweis: Entfernen Sie den Isolierungsstreifen 7 ,
bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
Hinweis: Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie
die Batterien einsetzen / austauschen.
	Drehen Sie den Batteriefachdeckel 3 gegen
den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn vom
Batteriefach 2 ab (siehe Abb. A).
	Setzen Sie die (neuen) Batterien in das Batteriefach ein.
Hinweis: Achten Sie dabei auf die richtige
Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
	Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf
das Batteriefach und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest (siehe Abb. B).
Q	Leuchte

montieren

	Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad 4
auf dem Batteriefachdeckel 3 ab (siehe Abb. C).

	Befestigen Sie die Leuchte an einem gewünschten
Ort.
	
Hinweis: Der Untergrund sollte trocken, glatt,
staub- und fettfrei sein.
Hinweis: Benutzen Sie die Leuchte erst
24 Stunden nach der Montage und entfernen
Sie den Klebepad nicht. Andernfalls verliert der
Klebepad seine Klebekraft.
Q	Ein- / Ausschalten

	Drücken Sie auf die Mitte der Leuchte, um sie
ein- bzw. auszuschalten
Q	Reinigung

und Pflege

	Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte ein
trockenes Tuch und keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.

	Entsorgung
 ie Verpackung besteht aus umweltD
freundlichen Materialien, die Sie über
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen
können. Der Grüne Punkt gilt nicht für
Deutschland.
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b
a

 eachten Sie die Kennzeichnung der
B
Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit
Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit
folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe /
20–22: Papier und Pappe / 80–98:
Verbundstoffe.
 as Produkt und die VerpackungsD
materialien sind recycelbar, entsorgen
Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für
Frankreich.
 öglichkeiten zur Entsorgung des
M
ausgedienten Produkts erfahren Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 erfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgeW
dient hat, im Interesse des Umweltschutzes
nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie
es einer fachgerechten Entsorgung zu.
Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer
zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen
gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien /
Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurück.
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Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Batterien /
Akkus!
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle
enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle
sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

	Garantie und Service
Garantieerklärung
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf dieses Gerät, gilt
nur gegenüber dem Ersteinkäufer, nicht übertragbar.
Bitte Kassenbon als Nachweis aufbewahren. Die
Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrauch.
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Garantiefall mit der Servicestelle
telefonisch in Verbindung setzen. Nur so kann eine
kostenlose Einsendung Ihres Gerätes gewährleistet
werden. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und
einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle
Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch

während der Garantiezeit Mängel herausstellen,
senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Serviceadresse unter Angabe folgender Modellnummer:
2000.006.040 / 2000.070.040.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch
nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht
autorisierte Personen sowie Verschleißteile. Durch
die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder
verlängert noch erneuert.

	Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien
(Produktsicherheitsgesetz 2001/95/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU).
Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende
Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Serviceadresse
Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 292055
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (IAN 292055) als
Nachweis für den Kauf bereit.
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