ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo

v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo
materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PŘENOSNÁ LED OSVĚTLOVACÍ
SESTAVA

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice
Tel. reklamačního odd.

Fax

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

http://www.uni-max.cz
E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

Výrobek: Přenosná LED osvětlovací sestava
Typ:
632001
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:

632001
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

UPOZORNĚNÍ

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS
Vyznačuje se variabilitou použití v mnoha situacích, hliníkovou teleskopickou konstrukcí, vysokým
světelným výkonem a odolností proti dešti s krytím IP53. Zdrojem světla jsou 2 ks LED s vysokým jasem
a životností až 50 000 hod., volbou velikosti světelného toku 600/1 200 Lm, barevnou teplotou 6 000 – 7
500 K a úhlem svitu 60°. Napájení zajišťuje Li–ion baterie výkonu 32,5 Wh s dobou nabíjení cca 2,5 h
pomocí síťové rychlonabíječky 230 V/50 Hz, možnost nabíjení pomocí autonabíječky 12 – 24 V. Maximální výška cca 1 800 mm, minimální 740 mm. Osvětlovací těleso s příslušenstvím je dodáváno v
ochranném přenosném pouzdru s popruhem 37 × 1 150 mm.

TECHNICKÁ DATA
Napájecí baterie LI-lon ...................................................................................................... 7,4 V/4,4 Ah
Výkon ...................................................................................................................................... 32,5 Wh
Počet nabíjecích cyklů .................................................................................................................... 500
Provozní doba ................................... 3 až 3,5 hodiny (vysoká intenzita), 6 až 7 hodin (nízká intenzita)
Doba nabíjení .................................................................................................................... cca 2,5 hod.
Světelný zdroj .................................................................................................................. 2 × 5 W, LED
Příkon........................................................................................................................................... 10 W
Životnost........................................................................................................................... 50 000 hodin
Funkce ...................................................................................................vysoká a nízká intenzita, SOS
Max. světelný tok..................................................................................................................... 1 200 lm
Barevná teplota ........................................................................................................... 6 000 – 7 500 K
Max. dosah paprsku .......................................................................... bodové 235 m, reflektorové 85 m
Úhel záběru ..................................................................................................................................... 60°
Rozsah nastavení hlavy svítilny ..................................................................................................... 120°
Rychlonabíjecí adaptér ....................................................................................... 100 – 240 V/50/60 Hz
Stejnosměrný výstup ............................................................................................................... 12 V/3 A
Automobilová nabíječka ....................................................................................... 12 – 24 V, kabel 3 m
Nabíjecí základna (výstup) ..................................................................................................... 8,5 V/3 A
Krytí............................................................................................................................................... IP53
Rozsah výšky stojanu .................................................................................................. 740 – 1 800 mm
Celkové rozměry ve složeném stavu ..................................................................průměr 120 × 740 mm
Celkové rozměry v rozloženém stavu .............................................................. průměr 780 × 1 800 mm
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Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

ÚDRŽBA
• Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
• Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
• Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
• Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
• Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když. je zásuvka vytažená ze sítě.
• Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
• Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly přístroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

14

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:
Symboly používané v těchto instrukcích
Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.
Varování!
Nebezpečí poškození
Poznámka:
Dodatečná informace
Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:
Před použitím čti návod
Recyklace
Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro
obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.
! Obecné
• Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
• Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky
spojenými s jeho nesprávným užíváním.
• Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a
možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
• Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
• Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
• Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha
stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
• O své zařízení pečujte a udržujte je čisté.
• Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
• Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
• Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
• Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor,
bezpečnostní obuv, apod.).
• Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu
nebo jiné poškození.
• Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přístroj vypněte a přerušte práci.
• Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
• Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
• Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
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• Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
• Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
! Bateriové zařízení
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Nebezpečí poškození zařízení vyteklými
články.
! Jemná mechanika
• Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
• Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.
! Sestavy
• Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
! Elektrické zařízení
• Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně
následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.
Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
• Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné
s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému
výkonu.
• Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá
hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
• Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
• Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
• Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
• V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý.
Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
• Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
• Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována
pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při
teplotě + 40°C.
• Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
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Upozornění: Je-li malá zástrčka pro stejnosměrné napětí zapojena do zdířky uprostřed svítilny pro
napájecí napětí 12 - 24 V, automaticky dojde k ukončení napájení z baterie (3).
Chcete-li využívat napájení z baterie (3), zajistěte prosím, aby byla malá zástrčka pro
stejnosměrné napětí odpojena.
Zajistěte prosím, aby byla zdířka pro napájení stejnosměrným napětím po použití zakryta
příslušnou krytkou proti vniknutí vody.

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zajištění maximální životnosti výrobku dodržujte prosím následující body:
Vyjímatelná a nabíjecí baterie Li-Ion
•
Není-li s baterií Li-ion správně manipulováno, může dojít k její explozi, může docházet
k únikům z baterie nebo může způsobit popáleniny.
•
Používejte v tomto výrobku pouze schválené baterie.
•
Nepokoušejte se baterie rozebírat.
•
Nevhazujte tyto baterie do ohně.
•
Nevystavujte tyto baterie teplotám přesahujícím 60 °C.
•
Nevystavujte tyto baterie působení vody nebo nadměrné vlhkosti.
•
Vložte baterii správně vzhledem k polaritě baterie (+ a -), která je vyznačena na baterii a na
výrobku.
•
Vždy provádějte řádnou likvidaci všech baterií a odevzdejte je v příslušném sběrném dvoře.
Péče o osvětlovací sestavu
•
Vždy dávejte prosím pozor, aby se vaše prsty nedostaly do blízkosti pohybujících se dílů.
Nedodržení tohoto pokynu může vést k způsobení zranění.
•
Nepřibližujte cizí předměty k pohybujícím se dílům.
•
Nestoupejte si na tento výrobek.
•
Nepoužívejte tento výrobek v extrémním náklonu.
•
Napájení adaptéru pro rychlé nabíjení (6) vyžaduje střídavé napětí 100 - 240 V. Riziko úrazu
elektrickým proudem. Tento adaptér může být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
•
Tento síťový adaptér pro rychlé nabíjení (6) musí být vždy zapojen do standardní zásuvky s
napájecím napětím 100 - 240 V.
•
Nabíječka do vozidel (7) určená pro napětí 12 - 24 V musí být zapojena do standardní zásuvky se stejnosměrným napájecím napětím 12 - 24 V.
•
Dojde-li během použití tohoto osvětlení k jakémukoli abnormálnímu stavu, ukončete jeho
použití, odpojte napájení, vyjměte baterii a proveďte kontrolu.
•
Toto osvětlení je odolné proti dešti, ale není vodotěsné. Neponořujte toto zařízení do vody.
•
Toto zařízení není hračka a musí být uloženo mimo dosah dětí.
•
Pravidelné zapínání a vypínání tohoto světla značně zkracuje jeho provozní životnost.
•
Nedívejte se přímo do světelného paprsku.
•
Pokus o demontáž tohoto výrobku může způsobit jeho poškození a ruší platnost záruky.
•
Před prováděním výměny, údržby nebo čištění musí být zajištěno odpojení od napájení.
•
Zabraňte způsobení zkratu.
•
Nepoužívejte tento výrobek, je-li poškozen.
•
Uchovávejte tento výrobek v čistotě a v suchu.
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POUŽITÍ A MONTÁŽ

①

• Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

② Nabíječka do vozidel (7) pro napájecí stejnosměrné napětí 12 - 24 V se spirálovým kabelem
s velkým průřezem a délkou 3 m, který může napájet světlo přímo z vozidla.

②

Nabíjecí základna s inteligentní LED indikací
INDIKACE

Nabíjecí základna s inteligentní
LED indikací
Svítící zelená = Napájení připojeno
Svítící červená = Rychlé nabíjení
Svítící zelená = Nabíjení ukončeno
Blikající červená/zelená = Závada

Použití nabíječky do vozidel pro stejnosměrné napájecí napětí 12 - 24 V
Univerzální nabíječka do vozidel (7) pro stejnosměrné napětí 12 - 24 V se spirálovým kabelem s velkým
průřezem a délkou 3 m, který může napájet světlo přímo z vozidla. Může být také použita pro mobilní
nabíjení baterie v nabíjecí základně.
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Použití osvětlovací sestavy
Přenosná LED osvětlovací sestava používá moderní diody Cree®.
Mají řadu výhod, jako jsou vysoký jas, nízká spotřeba energie, použití čistého hliníku, dlouhá životnost
atd. Tato osvětlovací sestava je jako celek praktická i estetická.
Jako pracovní osvětlení může být ideální náhradou tradičních pracovních svítilen. Je energeticky úsporná a zaručuje ochranu životního prostředí. Tento výrobek neobsahuje žádné zdravotně závadné látky,
nezpůsobuje oslnění, nedochází k stroboskopickému efektu a nízká hodnota proudu vylučuje úraz
elektrickým proudem.
Tato přenosná osvětlovací sestava, která může být použita v interiéru i exteriéru, je prachotěsná,
deštiodolná a odolná proti větru i pádu.
Například pro:
Osvětlení dílny a stroje při provádění údržby
Osvětlení domácnosti a nouzové osvětlení
Osvětlení na pracovištích a stavbách
Osvětlení při kempování a rybaření
Osvětlení při opravách vozidel a plavidel
Osvětlení při nehodách a v nouzových situacích a osvětlení při záchranářských pracích
Osvětlení na dalších místech a při pracích, kde je nutné mít světlo

5

② Vložte baterii (3) do nabíjecí základny (5),
Upozornění: Ujistěte se prosím, zda jsou dva žluté výstupky na baterii (3) srovnány s dvěma žlutými
západkami, které se nachází po obvodu úložného prostoru pro baterii (5).

②

③
③ Po ukončení nabíjení vyjměte baterii (3) po součas
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ném stisknutí dvou žlutých západek, které se nachází
na obou stranách nabíjecí základny (5).

Funkce nabíjení
Nabíjecí základna (5) může být spojena se síťovou nabíječkou pro rychlé nabíjení (6) i s nabíječkou do
vozidel (7) pro stejnosměrné napětí 12 - 24 V, aby mohla nabíjet baterii (3) na různých místech.
Jakmile bude baterie (3) zcela nabita, vždy ji vyjměte z nabíječky.

8–1

Upozornění: Doba nabíjení je zhruba 2,5 hodiny

① Síťový adaptér pro rychlé nabíjení (6) s bezpečnostními certifikáty CE.
7

Vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, Výstup: 12 V, 3 A.
Upozornění: Nepoužívejte pro nabíjecí základnu (5) a pro pracovní svítilnu žádné jiné nestandardní
adaptéry pro napájení a nepřipojujte je přímo k síťové zásuvce.
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⑥

Hlava svítilny .......................... (1)
Spodní otočná část ................ (1-1)
Kryt .......................................... (1-2)
Hlavní část stojanu ................ (2)
Teleskopický sloupek ............ (2-1)
Teleskopický sloupek ............ (2-2)
Ovládací panel ........................ (2-3)
Podpěrná objímka .................. (2-4)
Spínač stojanu ........................ (2-5)

OBSLUHA

Prostor baterie ..................... (2-6)
Nohy stojanu ........................ (2-7)
Baterie ................................... (3)
Ramenní popruh ................... (4)
Nabíjecí základna ...................(5)
Rychlá síťová nabíječka ........(6)
Nabíječka do auta ..................(7)
Skladovací plátěná taška ......(8)
Sáček pro nabíječku ..............(8-1)

Jak správně zkompletovat osvětlovací sestavu

① Nejdříve prosím vložte baterii (3) do úložného prostoru pro baterii (2-6), který se nachází ve spodní

Funkce spínače

části svítilny.

Ovládací panel (2-3) se nachází uprostřed hlavní konstrukce a vyznačuje se zdokonaleným designem,
snadnějším prováděním stisknutí a lepší ochranou proti vnikání vody.

Upozornění: Ujistěte se prosím, zda jsou dva žluté výstupky na baterii (3) srovnány s dvěma žlutými
západkami, které se nachází po obvodu úložného prostoru pro baterii (2-6).

①

Stav baterie s inteligentní LED
Svítí zelená = dobrý stav
Svítí oranžová = nabijte baterii
Blikající červená = světlo vypněte, nebo ho vypne aut. ochrana
proti nadměrnému vybití baterie
Nesvítí = závada LED indikace

4 režimy spínače: vysoká intenzita / nízká intenzita / SOS / vypnuto

Výměna baterie a funkce nabíjení

①

② Otočte spínač stojanu (2-5) nacházející se na hlavní konstrukci stojanu (2). Nohy stojanu (2-7) se
automaticky rozevřou.

Výměna baterie

① Vyjměte baterii (3) ze základny svítilny po
současném stisknutí dvou žlutých západek
na obou stranách úložného prostoru pro
baterii (2-6).
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③ Přesuňte podpěrnou objímku (2-4) směrem k spínači stojanu (2-5) a současně postavte nohy
stojanu (2-7) do stabilní polohy na podlaze.

④ Vyklopte zajišťovací západku spodního teleskopického sloupku (2-2) směrem ven a potom vyjměte
hlavu LED svítilny (1) z otvoru prostoru na obou stranách krytu (1-2). Nakonec zajistěte zajišťovací
západku teleskopického sloupku (2-2) v požadované výšce.
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② Přitáhněte podpěrnou objímku (2-4) směrem ke krytu (1-2) tak, aby se nohy stojanu (2-7) dostaly

③
②

co nejblíže k hlavní konstrukci svítilny (2).

4

③ Přitiskněte každou nohu stojanu (2-7) tak, aby došlo k zajištění každé nohy do spínače stojanu (2-5)
a současně zasuňte hlavu LED svítilny (1) do krytu (1-2).
Nakonec zajistěte všechny zajišťovací západky teleskopického sloupku (2-2).

①

②

③

⑤ Podobným způsobem postupně uvolněte další zajišťovací západky teleskopického sloupku (2-2)
a vytáhněte sloupek (2-1) nahoru tak, aby se hlava LED svítilny (1) dostala do požadované výšky.
Potom zajišťovací západky teleskopického sloupku (2-2) opět zajistěte.

⑥ Pomocí horní a spodní otočné části (1-1) nacházející se na spodní části svítilny může být hlava
LED svítilny (1) otočena v požadovaném směru pro svícení.

⑤
⑥

④ Svítilna je vybavena kvalitním ramenním popruhem (4) s polstrováním, které usnadňuje přenášení.
Jeho dva kovové háčky mohou být upevněny pomocí přezek (2).

⑤ LED svítilna (1) může svítit směrem dopředu nebo směrem dolů před uživatele. Snadnější přístup
ke spínači nad ovládacím panelem (2-3).

④

⑤

Jak provádět skládání pracovního osvětlení a jeho přenášení
Upozornění: Vždy dávejte prosím pozor, aby se vaše prsty nedostaly do blízkosti pohybujících se dílů.
Nedodržení tohoto pokynu může vést ke způsobení zranění.

① Otočte hlavu LED svítilny (1) směrem nahoru a potom začněte sloupek (2-1) postupně skládat
od spodní zajišťovací západky (2-2) směrem k horní západce.
Budete-li používat jiný postup, nebudete moci teleskopický sloupek zcela složit.
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⑥ Součástí dodávky je vysoce kvalitní plátěná úložná brašna (8) pro snadné přenášení všech částí
sestavy.
Upozornění: Vložte nabíjecí základnu (5) do úložné brašny (8-1), aby bylo zabráněno jejímu
poškrábání při přenášení.
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