
INSTRUKCJA OBSŁUGI  

LAMPA WARSZTATOWA 10M 230V ŻÓŁTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA: 

 
- Urządzenie powinno byd zabezpieczone przed możliwością upadku, zalania i innych sytuacji grożących 
mechanicznym uszkodzeniem, 
- Trzymad urządzenie z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiad urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych lub ciepła, 
- Nie stawiad na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów,  
- Odłączad urządzenie od źródła zasilania podczas burz, 
- W wypadku pojawienia się dziwnego zapachu lub dymu natychmiast wyłączyd urządzenie, zasilanie 
oraz skontaktowad się z serwisem, 
- Nie dotykad wtyczki kabla zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma,  
- Nie ciągnąd kabla zasilającego podczas odłączania wtyczki, 
- Nie owijad kabla zasilającego wokół urządzenia,  
- Nie wystawiad urządzenia na działanie deszczu ani używad go w warunkach dużej wilgotności, 
- Nie wkładad żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia,  
- Urządzenie należy używad zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
Po zakooczeniu pracy urządzenia należy każdorazowo wyciągad wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

Przed przystąpieniem do wykonywaniem jakichkolwiek czynności (czyszczenie, konserwacja, drobne 
naprawy) należy każdorazowo wyłączyd urządzenie i wyjąd wtyczkę z gniazda sieci zasilającej 

Jeśli urządzenie dostanie się do zbiornika z wodą należy niezwłocznie odłączyd je od prądu.  
Nie należy korzystad ze sprzętu bezpośrednio po dokonanym transporcie z pomieszczenia zimnego do ciepłego 
lub odwrotnie, ani też przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Z podłączeniem urządzenia należy odczekad 
przez co najmniej 10 godzin. 

Jeśli urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki zniszczenia bądź wady nie wolno przyłączad go do 

źródła zasilania. W razie wątpliwości należy skontaktowad się z Punktem Serwisu bądź Dystrybutorem, który 

sprzedał produkt. 



 

Lampa warsztatowa z 12 LED-ami przyda się w każdym gospodarstwie domowym. Niezbędna do prac np w 

garażu, na podwórku i wszędzie tam gdzie potrzebujemy dodatkowo się doświetlid. Lampa posiada wyłącznik z 
tyłu obudowy. Możliwośd powieszenia dzięki zamontowanemu plastikowemu hakowi. Panel z diodami chroniony 

jest kloszem z przeźroczystego tworzywa ABS. 
 
 

 

DANE TECHNICZNE : 

 

Lampa Warsztatowa 12 LED 
SMD Zasilanie 230V 
Plastikowy haczyk do zawieszenia lampy 

Plastikowa osłona płytki LED-owej  
Włącznik ON/OFF 

Moc ok. 12W  
Długośd kabla zasilającego ok. 10m 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 

Przechowywad w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
 
 
 
 
 

Importer: 
Agnieszka Wista 
BAJKOWY KUFEREK - Agnieszka Wista 
Sułków, 354 
32-020 Wieliczka 
REGON: 122899351 
NIP: 6782698301 
 


