Návod na LED svítilny
PC6812, PC6813, PC6814, PC6817
PC6812
PC6813
PC6814
PC6817

Zdroj světla
1,5W + 1W
5W+5LED
3W+5LED
10+6LED

Nabíjení
12V
230V / 12V
230V / 12V
230V / 12V

Aku / kapacita
3,7V / 800mAh
3,7V / 2000mAh
3,7V / 2000mAh
3,7V / 2000mAh

Svítivost
145/60lm
475lm
220lm
168lm

Uchycení
Magnet, klip
Magnet, háček
Magnet, háček
Magnet, háček

Bezpečnostní instrukce!
Udržujte z dosahu dětí!
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, skladujte na čistém a suchém místě.
Nepoužívejte svítilnu, pokud je nějakým způsobem poškozený.
Nikdy nespojujte kontakty baterie k sobě!
Nikdy nezkoušejte vyměnit led diody.
Nevystavujte baterii ohni nebo vysokým teplotám, hrozí exploze.
Nedívejte se přímo do světla!
Nezkoušejte rozložit baterii ani přemístit kontakty.
Všeobecné záruční podmínky Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s
tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob
12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis
firmy XTline s.r.o .Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně
odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu ode dne uplatnění reklamace,
pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním
zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový
(vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit průměrnou
slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže: výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze,
výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním
nevhodných nebo nekvalitních maziv apod., škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či
chemických vlivů, vady byli způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem, výrobek byl použit nad
rámec přípustného zatížení
Výrobce:
Centrum Zaopatrzenia Narzedziowego „HIT“ Import-Export
Ul. Dluga 15, 25-650 Kielce
Tel. + 48 41 361 47 06

