Lampa podłogowa LED Abigali Hose
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może skutkować zagrożeniem życia, urazem lub poparzeniem!
• Prace instalacyjne i montażowe oraz prace przy elektrycznym łączu mogą być tylko wykonane przez fachowca.
• Produktu nie wolno zmieniać ani modyfikować.
• Nic nie zawieszać i nie mocować na produkcie, W szczególności żadnych artykułów dekoracyjnych.
• Nie przykrywać produktu. Nie utrudniać cyrkulacji powietrza. Chronić przed wszelaką wilgocią.
• Urządzenia należy używać tylko, gdy działa bez zastrzeżeń. W przypadku awarii NIE wolno dotykać urządzenia oraz nie wolno go dłużej użytkować. Należy
natychmiast

WYSTĘPOWANIE USTEREK
• Wystąpiły widoczne uszkodzenia.
• Urządzenie nie działa poprawnie (np. migotanie).
• Urządzenie dymi się, wydobywa się z niego para lub wydaje słyszalne dźwięki zwarcia.
• Czuć swąd spalenizny
• Można rozpoznać przegrzanie (np. zmiana koloru także na sąsiadujących powierzchniach).
Urządzenie można ponownie używać dopiero po naprawie i
sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!
• Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci. Należy się upewnić, czy dzieci nie doznają obrażeń, np. poprzez oparzenie się gorącymi powierzchniami
lub poprzez porażenie prądem.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE
Urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu, chronione przed brudem i obciążeniami mechanicznymi. Podczas magazynowania w wilgotnych i
zabrudzonych warunkach, produkt może być przeznaczony do użytku dopiero po sprawdzeniu jego stanu przez fachowca.

INSTALACJA
1. Połącz ze sobą elemnty lampy.
2. Sprawdź poprawność zamocowania.
3. W celu sprawdzenia poprawności działania oprawy, włącz zasilanie

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Produkt marki ABIGALI jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i środowisk
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego produktu oraz po ich zużyciu.
Producent: Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, Polska, NIP 521-36-46-533, REGON 146615441. Wyprodukowano w Chinach.

