INSTRUKCJA
[PL] Lampa rowerowa przednia - URZ0915
Instalacja baterii
1. Należy odkręcić pokrywę gniazda baterii.
2. Umieścić 3x baterie AAA zgodnie z zaznaczoną
polaryzacją.
3. Założyć pokrywę gniazda baterii.
Specyfikacja
Źródło światła: 1x Toshiba LED
Tryby świecenia: 100%, 50%, miganie
Strumień świetlny: 180 lm
Zasięg światła: 230 m
Żywotność: do 30 000 h
Czas pracy: do 6 h
Moc: 3 W
Bateria: 3 x AAA
Waga: 158 g
Wymiary: 102 x 32 x 55 mm

Poland
Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty
sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących
się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy
o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz
odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego
użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W
celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS
Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

MANUAL DE UTILIZARE
[RO] Lumină față pentru bicicletă - URZ0915
Instalarea bateriei
1. Răsuciți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 3 baterii tip AAA respectand polaritatea
corectă.
3. Răsuciți înapoi capacul compartimentului pentru
baterii.
Specificație
Sursă de lumină: 1x LED Toshiba
Moduri: 100%, 50%, pâlpâit
Flux luminos: 180 lm
Distanța iluminată: 230 m
Durata de viata: pana la 30 000 h
Timp de funcționare: până la 6 ore
Putere: 3 W
Baterie: 3x AAA
Greutate: 158 g
Dimensiuni: 102 x 32 x 55 mm

Romania
Reciclarea corecta a
acestui produs
(reziduuri provenind din
aparatura electrica
si electronica)
Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile
sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat
impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai
este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte
daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă
rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si
să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea
resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia
legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest
produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii
cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs
in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali
sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie
amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.
Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita,
CS, ROMANIA.

