
CZ Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Umístěte baterie podle polaritních (+/-) znaků. Vyměňte vybité baterie a baterie, které nebyly delší dobu 
použity. Nekombinujte různé druhy baterií. Nikdy nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. Nikdy 
nevhazujte vybité baterie do ohně. Baterie by v obou případech mohly explodovat. Používání zinko-
uhlíkových baterií po delší dobu může způsobit jejich vytečení. Baterie nevyhazujte, ale odevzdejte. 

 Údržba: Svítidlo je možné čistit jen vypnuté. Použitím nevhodného čistícího prostředku mohou vzniknout 
skvrny nebo může dojít k poškození povrchu svítidla. 

 

IP krytí: IPx1 - výrobek je chráněn před kapající vodou. IPx3 – výrobek smí být vystaven 
dešťovým kapkám (kapkám dopadajícím max. pod úhlem 60° ke svislé ploše). IPx4 - 
výrobek je odolný proti postříkání: smí být vystaven stříkající vodě přicházející z 
libovolného směru (360°). IPx5 - výrobek je chráněn před stříkajícím proudem vody. IPx7 - 
výrobek lze instalovat na zemi. IPx8 - výrobek je chráněn před ponořením do hloubky 
uvedené výrobcem. IP5x - výrobek je chráněn proti prachu. IP6x -výrobek je chráněn proti 
vniknutí prachu. 

 

Nevyhazujte zařízení do běžného komunálního odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 
č: 2012/19/EU musí být opotřebované elektrické nářadí shromažďováno odděleně a 
odevzdáno k ekologické recyklaci. 
Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám podá v místě Vašeho bydliště 
obecní nebo městská správa. 

 

Certifikace CE 

 

SK Všeobecné bezpečnostné pokyny 
Umiestnite batérie podľa polaritných (+/-) znakov. Vymeňte vybité batérie a batérie, ktoré neboli dlhšiu dobu 
použité. Nekombinujte rôzne druhy batérií. Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nie sú určené. Nikdy 
nevyhadzujte  vybité batérie do ohňa. Batérie by v oboch prípadoch mohli explodovať. Používanie zinkovo-
uhlíkových batérií po dlhšiu dobu môže spôsobiť ich vytečenie. Batérie nevyhadzujte, ale odovzdajte. 

Údržba: Svietidlo je možné čistiť len vypnuté. Použitím nevhodného čistiaceho prostriedku môžu vzniknúť 
škvrny alebo môže prísť k poškodeniu povrchu svietidla. 

 

IP krytie: IPx1 - výrobok je chránený pred kvapkajúcou vodou. IPx3 – výrobok môže byť 
vystavený dažďovým kvapkám (kvapkám dopadajúcim max. pod uhlom 60° ku zvislej 
ploche). IPx4 - výrobok je odolný proti postriekaniu: môže byť vystavený striekajúcej vode 
prichádzajúcej z ľubovoľného smeru (360°). IPx5 - výrobok je chránený pred striekajúcim 
prúdom vody. IPx7 - výrobok je možné nainštalovať na zemi. IPx8 - výrobok je chránený 
pred ponorením do hĺbky uvedenej výrobcom. IP5x - výrobok je chránený proti prachu. 
IP6x -výrobok je chránený proti vniknutiu prachu. 

 

Nevyhadzujte zariadenie do bežného komunálneho odpadu. V súlade s európskou 
smernicou č: 2012/19/EU musí byť opotrebované elektrické náradie zhromažďované 
oddelene a odovzdané na ekologickú recykláciu. 
Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného zariadenia vám podá v mieste Vášho 
bydliska obecná alebo mestská správa. 

 

Certifikácia CE 

 


