ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος είναι η κατάλληλη πριν τοποθετήσετε την
συσκευή στην πρίζα.
3. Πάντα να επαναφορτίζετε την συσκευή όταν το φως χάνει την έντασή του.
4. Μην χρησιμοποιείτε άλλους λαμπτήρες φθορίου στο συγκεκριμένο φωτιστικό.
5. Μετά από την χρήση του φωτιστικού σε λειτουργία ασφαλείας για 3,5-4
ώρες, χρειάζονται περίπου 14-20 ώρες επαναφόρτισης.
6. Η αποτελεσματικότητα του φωτιστικού είναι δυνατόν να μειωθεί εάν
λειτουργεί ή φορτίζεται σε θερμοκρασία κάτω του 0 ο C ή άνω των 40ο C.
7. Προφυλάξτε την συσκευή από νερό ή βροχή για την σωστή της χρήση.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα AC για έναρξη λειτουργίας.
ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Το φωτιστικό θα είναι σε λειτουργία ασφαλείας, όταν ο διακόπτης Νο.3 βρίσκεται
στην θέση I (αντιστοιχεί σε μία λάμπα) ή στην θέση I I (αντιστοιχεί σε δύο
λάμπες). Γυρίστε τον στην θέση off όταν δεν λειτουργεί).
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
1. Όταν χαμηλώσει το ενδεικτικό λαμπάκι Νο.2, τούτο σημαίνει ότι η μπαταρία
βρίσκεται σε χαμηλό σημείο φόρτισης, τότε επαναφορτίστε την μπαταρία.
2. Βάλτε το φις στην πρίζα. Το ενδεικτικό λαμπάκι Νο.4 δείχνει ότι το φωτιστικό
είναι υπό φόρτιση.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Ξεβιδώστε τις βίδες από το κάλυμμα του φωτιστικού (βλέπε σχέδιο Νο.1).
Αντικαταστήσατε τους λαμπτήρες φθορισμού 12¨ (8W) με νέους και ξανακλείστε
το με την αντίθετη διαδικασία.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε μαλακό ύφασμα με καθαρό οινόπνευμα για τον καθαρισμό του
φωτιστικού.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά, θα καταστρέψουν τα πλαστικά
μέρη του φωτιστικού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Με μία λάμπα φθορίου : 6 ώρες
Με δύο λάμπες φθορίου : 3,5 ώρες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, παρακαλείσθε να μην ανοίγετε το φωτιστικό
για επισκευή ή καθαρισμό εάν δεν είσθε ειδικός.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Χειρολαβή
2. Ενδεικτικό μπαταρίας
3. Μονός/Διπλός/OFF Διακόπτης
4. Ενδεικτικό φόρτισης
5. 12’’(8W) Λαμπτήρες φθορισμού
6. Διαφανές κάλυμμα
7. Θέσεις οπών στερέωσης.

