
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. 
Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.  

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Upozornění
Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena,  nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že 
je elektrický přívod odpojený.
Při manipulaci s ramenem, prosím přidržte základnu. Nadměrnou úpravou můžete lampu poškodit.
V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. 
LED nejsou vyměnitelné.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

NÁVOD NA POUŽITÍCZE |

Příslušenství
Adaptér 230V~50Hz → 12V DC | 1A, kabel (150cm)

Instalace
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230V~50Ηz
150cm 230V~50Ηz

MODEL: PN15300010
PN15300011
PN15300012
PN15300013

UM_MOANA LED_160802Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.Všechna práva vyhrazena.
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Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. 
Inštaláciu zverte  kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Upozornenie
Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. 
Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený. 
Pri manipulácii s ramenom, prosím pridržte základňu - rozsah (viď obr. 5). Nadmerné upravovanie môže lampu poškodiť. 
V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. 
LED nie sú vymenitelné. 

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

NÁVOD NA POUŽITIESVK |

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

Príslušenstvo
Adaptér 230V~50Hz → 12V DC | 1A, kábel (150cm)

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchodzieho upozornenia.Všetky práva vyhradené.
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