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Uputa za korištenje LED svjetiljke s dodirnim senzorom 

HR

Preporučujemo da prije prve uporabe obvezno pročitate uputu za korištenje LED svjetiljke za pisaći stol, čak i ako 

ste već koristili ovakvu vrstu proizvoda.  Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.

UPUTA ZA KORIŠTENJE:
A.Pažljivo izvadite proizvod iz ambalaže i provjerite jesu li 1 svjetiljka, 1 transformator i 1 uputa za uporabu sadržani 

    u opsegu isporuke.

B.Postavite uređaj na ravnu i čistu površinu. Spojite transformator sa svjetiljkom (sl. 1), zatim stavite utikač 

    transformatora u utičnicu.

C.Uključite svjetiljku pomoću prekidača i odaberite boju na postolju svjetiljke (sl. 2 i 3).

D.LED svjetiljka za pisaći stol raspolaže podesivom zglobom, koji se može nagnuti za 90° od gore prema dolje, 

    okrenuti za 45° slijeva nadesno i zaokrenuti za 30° (sl. 6, 5 i 6). Ne pokušavajte podesiti svjetiljku izvan navedenog 

    područja, jer bi time mogli oštetiti svjetiljku.

UPOZORENJE
- Koristite isključivo priloženi transformator od 12 V, 750 mA.

- Ne otvarajte postolje ili svjetiljku, kako biste izbjegli ozlijede i oštećenje proizvoda. 

- Držite proizvod podalje od vode ili vlage, kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara. - Ne uranjajte 

   proizvod u vodu.

- Spremite svjetiljku izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. - Očistite kućište mekanom krpom. Prije čišćenja 

   izvucite utikač transformatora iz svjetiljke.

- U slučaju pada i vidljivih oštećenja izvucite utikač iz utičnice. 

- Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja ili neispravne funkcije.

- Samo za kućnu uporabu. Okolna temperatura 25°C.

- Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti samo proizvođač, njegova služba za kupce ili kvalificirana osoba, 

  kako biste izbjegli moguće opasnosti. Opasnost od strujnog udara.
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Instrucțiuni de utilizare pentru veioză LED cu senzor tactil 

RO

Vă recomandăm să citiți aceste instrucțiuni neapărat înainte de prima utilizare a veiozei LED, chiar dacă

 sunteți deja familiarizat cu utilizarea produselor asemănătoare.  Păstrați aceste instrucțiuni pentru 

consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

A.Despachetați produsul cu atenție și verificați dacă au fost livrate 1 veioză, 1 transformator și 1 manual de 

    instrucțiuni de utilizare.

B.Așezați aprodusul pe o suprafață plană și curată. Conectați transformatorul la veioză (figura 1) și apoi băgați în priză.

C.Aprindeți veioza și selecționați de la baza ei o culoare (figura 2 și figura 3).

D.Veioza LED este dotată cu gât de lebădă reglabil, care se poate înclina de sus în jos la 90 de grade, se rotește de 

    la stânga spre dreapta la 45 de grade și poate oscila la 30 de grade (figurile 4, 5 și 6). Nu încercați să reglați veioza 

    în poziții neprevăzute în aceste instrucțiuni, pentru a nu o deteriora.

ATENȚIE

-Folosiți doar transformatorul de 12V 750mA furnizat.

-Evitați lezionarea sau deteriorarea produsului; nu deschideți niciodată veioza sau baza acesteia. 

-Țineți produsul departe de ploaie și umiditate, pentru a evita orice pericol de incendiu sau electrocutare. 

  Nu scufundați produsul în lichide.

A se păstra departe de accesul copiilor și al animalelor. Curățați produsul cu o lavetă moale. Înainte de curățare, 

  deconectați transformatorul de la veioză.

-În cazul unei deteriorări vizibile a veiozei prin cădere, scoateți imediat aparatul din priză. 

-Nu folosiţi produsul dacă presupuneţi că acesta ar putea fi deteriorat, sau prezintă schimbări ale funcționării.

-Doar pentru uz casnic. Temperatură ambiantă 25°C.

-În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta poate fi schimbat doar de către producător, serviciul 

de reparații al acestuia sau o altă persoană cu o calificare asemănătoare. Risc de electrocutare.
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