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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОНТАЖ

1. Поставяне и сгъване на статива
• Натиснете блокировката на статива, докато разгъвате краката.
• Освободете блокировката, когато достигнете желаната височина.
• Уверете се, че стативът е поставен върху равна повърхност.
• За да сгънете статива, натиснете отново блокировката на статива и сгънете крачетата.

2. Включване и изключване на осветлението
• Преди да свържете лампата към електрическата мрежа, се уверете, че тя стои стабилно върху рав-

на повърхност.
• Използвайте вградения кабел и щепсел, за да се свържете към стандартен електрически контакт 

със захранване и заземяване.
• Издърпайте LED лампата нагоре, докато щракне на мястото си. Светлината се включва автоматич-

но.
• За да я изключите, плъзнете LED лампата обратно в държача.

3. Вграден контакт
Вграденото гнездо е предназначено да служи като допълнителен контакт за други устройства, чието 
общо натоварване не трябва да надвишава 3000 W / 16 A.

БЕЗОПАСНОСТ
• Тази работна лампа трябва да се използва със заземен контакт.
• Винаги обезопасявайте внимателно връзката на щепсела и контакта.
• Редовно проверявайте всички електрически връзки и кабели за повреди.
• Уверете се, че всички кабели и удължители не минават през режещи инструменти, остри предмети 

и други потенциални опасности като мокри подове, химикали, разтворители и др.

ЗАБЕЛЕЖКИ
• Свържете се с квалифициран електротехник, ако напрежението в мрежата Ви се различава по ня-

какъв начин.
• Винаги се гарантирайте, че мрежовото напрежение е правилно.
• Винаги сменяйте предпазителя с такъв с идентични характеристики.
• Ако кабелът на това устройство е повреден, за да се избегне опасност, той може да бъде заменен 

само от производителя или от лице с подобна квалификация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Това устройство е подходящо за обща употреба на открито. То не е предназначено за среди с опасни 
материали или подобни приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Някои части на устройството могат да станат много горещи по време на употреба. След като го из-
ключите, оставете го да изстине, преди да го докосвате. Уверете се, че тази работна светлина е на 
достатъчно разстояние от запалими материали и/или повърхности. Осигурете подходяща вентилация.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощност:   100 W
Светлинен поток:  8000 Lm 
Тегло:    3,8 kg
Клас на защита:  IP54
Напрежение:   220-240 V~50 Hz 
Кабел:   HO7RN-F3G1,5

Компоненти
1. Сгъваема кука
2. Светлинна тръба
3. Плъзгащ се пръстен
4. Кабел
5. Гнездо
6. Статив

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не докосвайте горещата повърхност с ръка по време на настройване и нормална употреба поради 
високата температура. 
Не се опитвайте да поправяте продукта. Той работи с високо напрежение и може да причини фатални 
инциденти.
Свържете се със сертифициран електротехник за ремонт или подмяна.

Изхвърляне
В ЕС този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите 
отпадъци. Старото оборудване съдържа ценни материали, които могат да бъдат рецик-
лирани, за да се избегне замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото 
здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Ето защо, моля, изхвърляйте ста-
рото оборудване чрез подходящи системи за събиране или изпратете инструмента на 
търговеца, от когото сте го купили, за да бъде изхвърлен. Той ще изпрати инструмента 
за рециклиране.

Декларация за съответствие
С настоящото Дружеството as - Schwabe GmbH декларира, че LЕD лампа-
та с арт. №46371 съответства на основните изисквания и на останалите съ-
ответни разпоредби на Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение. Пълна-
та декларация за съответствие може да бъде изискана по пощата на адрес:  
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen или по електронна поща на 
адрес: info@as-schwabe.de
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