NABÍJECÍ LED REFLEKTOR
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Udržujte z dosahu dětí!
Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, skladujte na čistém a suchém místě.
Nepoužívejte reflektor, pokud je nějakým způsobem poškozený.
Nikdy nespojujte kontakty baterie k sobě!
Nikdy nezkoušejte vyměnit žárovku když se baterie nabíjí!
Nevystavujte baterii ohni nebo vysokým teplotám, hrozí exploze.
Nedívejte se přímo do světla!!
Skleněný kryt je po dlouhém použití velmi horký, nedotýkejte se!
Nezkoušejte rozložit baterii ani přemístit kontakty.
Reflektor smí být použit pouze s ochranným skleněným krytem (tloušťka 3mmm, průměr 142mm).
Při přemísťování reflektoru zabraňte rozbití tohoto krytu.

POUŽITÍ REFLEKTORU
Zapněte pomocí tlačítka na zadní straně.
Zvolte požadovanou pozici rukojeti pomocí tlačítka.
Rukojeť lze otočit o 90° stiskem uvolňovacího tlačítka a otočením, dokud tlačítko nezapadne zpět
na místo. Nepoužívejte mezi dvěma polohami! Držadlo lze použit vodorovně i horizontálně.

NABÍJENÍ BATERIE
Baterie vyžaduje plné nabití před použitím.
Ujistěte se, že je baterie vypnutá před nabíjením.
Vložte 9V adaptér do zdířky na pravé straně dříve než ho zapojíte do zásuvky.
Plné nabití vyžaduje 10 hodin.Nenabíjejte déle.
Baterii lze dobít také z autobaterie (rovněž nejdříve zapojte adaptér do baterie, pak do zásuvky v
automobilu). Z autobaterie nenabíjejte déle než 3 hodiny a pouze když běží motor, předejdete tím
zničení autobaterie.
Reflektor by měl být plně dobitý po použití a před uskladněním. Znovu je třeba nabít každé 3
měsíce, pokud se nepoužívá, zajistí se tím dlouhá životnost baterie.

LIKVIDACE BATERIE
Baterie v tomto reflektoru má životnost několik let. Po dosloužení je třeba ji vyjmout a předat k
recyklaci ještě před likvidací reflektoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE
-

kompaktní rukojeť
velká svítivost
37 led , životnost 200 000 h
provoz 15 h
napájení 230V
auto adaptér na 12V
akumulátor 6V 4Ah
svítivost 2 000 000 Cd

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost 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 uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetne
odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne
uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě. 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 lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu 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 dohode uplatnit primerenou 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 vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného zatížení

