PROMOTIE
Promotie valabila in limita stocului
pana in 16 iulie 2021
carlige ajustabile

Carlig ajustabil

latime 55 mm

Promotie lichidare de stoc inainte de
lansarea Noului Catalog CNS

1 LED cu 7 ore autonomie / incarcare
Flux luminos: 80 lm

lungime 250 mm

unghi de ajustare simplu
de la 0 la 180º

3 LED-uri cu 3 ore autonomie /
incarcare
Flux luminos: 350 lm
2 adaptoare
(12/24V in 100-240 V)

Carlig
ajustabil
magneti

Cod: 620237

baterie Li-Ion
3 magneti
greutate 512 g

2091

27302
Conectarea incarcatorului la reteaua electrica Verificati ca tensiunea incarcatorului este aceeasi cu
tensiunea din reteaua de alimentare cu energie electrica. Folositi lampa pentru locurile indicate si
prevazute cu regulatoare de curent si sisteme electrice adecvate. Verificati ca stecherul de conectare
sa fie adaptat instalatiei din atelier, iar in caz contrar inlocuiti-l cu unul adecvat.

Pret net promotional fara TVA
pentru comenzi mai mari de 50 de bucati
F

Instructiuni de utilizare Introduceti stecherul intr-o priza adecvata. Verificati intotdeauna ca instalatia
functioneaza eficient si nu are scurtcircuite ce ar putea pune in pericol securitatea: nu inlocuiti
protectiile. Nu deschideti aparatul: interventiile trebuie realizate numai de personal specializat si
autorizat. Lampa este prevazuta cu baterii reincarcabile. Conectati lampa la incarcator. Nu incarcati
bateriile mai mult 24 de ore pentru a evita distrugerea lor. Nu demontati incarcatorul de baterii si
lampa: o montare gresita a acestora poate implica riscul unei functionari defectuoase sau periculoase.
Cand se face incarcarea bateriilor, atat incarcatorul cat si lampa trebuie sa se incalzeasca usor.
Accesorii si piese de schimb Folositi numai accesorii si piese de schimb aprobate de catre
producatorul UNIOR.

Instructiuni generale de securitate La alegerea componentelor lampii s-au avut in vedere conditiile
si durata de exploatare. Instalati lampa in asa fel incat sa nu prezinte pericol de accident pentru
utilizator in timpul folosirii. Protectiile si semnalizarile nu vor fi suficiente daca utilizatorul nu ia
precautiile necesare, nu pastreaza lampa in conditii optime si nu respecta intocmai instructiunile.
Invatati cum sa folositi lampa corect inainte de a incepe lucrul cu ea. Asigurati-va ca personalul care
o utilizeaza cunoaste foarte bine modul de utilizare a acesteia. Evitati sa va expuneti pe Dumneavoastra sau pe cei din jur la riscuri inutile. Nu indepartati, modificati sau deconectati elementele de
securitate montate de catre producator, in schimb verificati ca acestea exista si starea lor este buna.
Pastrati suprafata de lucru curata, fara scule sau obiecte inutile in zona de lucru.
Garantie Perioada de garantie este de 12 luni de la data achizitiei. Garantia acopera reparatiile sau
inlocuirea gratuita a componentelor cu defecte de executie la firma producatoare sau la service-ul
agreat. Garantia nu acopera orice alte defecte de alta natura. Repararea sau inlocuirea
componentelor deteriorate datorita exploatarii (exemplu incarcatorul) nu fac obiectul garantiei.
Garantia nu se va aplica in cazul deteriorarilor cauzate de exploatare neglijenta.
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