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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για 
μελλοντική αναφορά. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή / και τραυματισμού, πρέπει να 
λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν:
• Ένα χαλασμένο βύσμα ή καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν εάν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.
• Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός και μην την κοιτάτε στα μάτια των άλλων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη 
του αμφιβληστροειδούς.
• Αποσυνδέστε το φως εργασίας από το δίκτυο όταν η λάμπα δεν χρησιμοποιείται πλέον.
• Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως το φως εργασίας εάν αρχίσει να καπνίζει ορατά ή να εκπέμπει ασυνήθιστες 
μυρωδιές.
• Μην ρίχνετε το φως εργασίας στη φωτιά και μην το εκθέτετε σε υπερβολική ζέστη. Το φως εργασίας μπορεί να εκραγεί 
ή να σκάσει.
• Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε ή να χειριστείτε το φως εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο. Κάτι τέτοιο αυξάνει σημαντικά 
την έκθεση σε κίνδυνο.
• Μην επιτρέπετε τη χρήση αυτής της συσκευής ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται κοντινά 
παιδιά.
•   Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 

αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

• Μην το χρησιμοποιείτε με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
• Μην χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Κρατάτε πάντα το φως εργασίας μακριά από εύφλεκτα υλικά.
•   Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα εργασίας εάν έχει κάλυμμα φακού που λείπει ή έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με 

την εξυπηρέτηση πελατών για αντικατάσταση. Διαβάστε και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες 
λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος.

•   Μην αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το συνδεδεμένο σετ καλωδίων. Απενεργοποιήστε την πρίζα όπου 
είναι δυνατόν, κρατήστε σταθερά το βύσμα και τραβήξτε για αποσύνδεση. Διατηρείτε πάντα το συνδεδεμένο καλώδιο 
μακριά από αιχμηρές άκρες κατά τη χρήση ή κατά την αφαίρεση.

• Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης. 
•   Μην το χρησιμοποιείτε με φθαρμένο βύσμα ή καλώδιο τροφοδοσίας ή σε περίπτωση που ο ίδιος ο προβολέας εργασίας 

έχει δυσλειτουργήσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
• Αποσυνδέστε και αποθηκεύστε ολόκληρη τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για άλλες χρήσεις εκτός από 
αυτές που καθορίζονται σε αυτό το φυλλάδιο.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

Φορητή λαβή

Καουτσούκ γωνία
35W LED φώτα 
(3000 lumens)

Ρυθμιζόμενο ύψος έως 
1,5m

Αναδιπλούμενο και  
επεκτάσιμο τρίποδο

Διακόπτης έναρξης / 
λήξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Worklight Tripod
1.  Αφαιρέστε το φως εργασίας και το τρίποδο από τη συσκευασία, 

αφαιρέστε την πλαστική σακούλα που καλύπτει το συγκρότημα. 
Αφαιρέστε τον ιμάντα καλωδίου και ξεδιπλώστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

2.  Ξεβιδώστε το πόμολο για το πόδι του τρίποδου και πιέστε το γιακά 
προς τα κάτω για να απλώσετε τα πόδια και στη συνέχεια σφίξτε 
για να ασφαλίσετε στη θέση του, τώρα τοποθετήστε το τρίποδο 
σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. 

3. Απλώστε το τρίποδο 
Για να αυξηθεί η σταθερότητα του τρίποδα, τα πόδια μπορούν να απλωθούν για να αυξήσουν το αποτύπωμα. Απλά 
χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης (DD) και πιέστε το κολάρο (EE) προς τα κάτω όσο θέλετε να επιτύχετε το επιθυμητό 
άνοιγμα ποδιών και, στη συνέχεια, σφίξτε το κουμπί ασφάλισης για να ασφαλίσετε τη θέση.

ΕΕ ΔΔ
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Για να επιστρέψετε τα πόδια στη διπλωμένη θέση για αποθήκευση, περιστρέψτε το κουμπί απελευθέρωσης κλειδαριάς 
τρίποδου (DD) και τραβήξτε το συγκρότημα κολάρου (ΕΕ) προς τα πάνω.

Ρυθμιζόμενο ύψος τρίποδου
Το ύψος του τρίποδου μπορεί να επεκταθεί ή να μειωθεί ρυθμίζοντας τον πόλο στήριξης φωτός.  
Κρατήστε το πόλο με το ένα χέρι, χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης (H), ρυθμίστε το πόλο στο επιθυμητό ύψος και 
σφίξτε το κουμπί ασφάλισης για να ασφαλίσετε στη θέση του.

Η

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού εργασίας
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο προϊόν.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος ή στην πλακέτα τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον στον 
τοίχο ή στην πλακέτα τροφοδοσίας (εάν είναι μεμονωμένος διακόπτης τροφοδοσίας). Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε απλά πατήστε το διακόπτη on / off.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Ο προβολέας εργασίας είναι ένα πρακτικό βοήθημα όταν εργάζεστε σε οχήματα, γύρω από το σπίτι ή στο Garage / 
Workshop.
Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:
1. Τεχνολογία LED με υψηλή φωτεινή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
2. Ευρύ φάσμα φωτισμού με LED 35W.
3. Μεγάλοι χρόνοι φωτισμού και ανθεκτικότητα.
4. Το τρίποδο εκτείνεται σε ύψος 1,5m.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή 220-240 V ~ 50/60 Hz 35 W
Φωτεινότητα 3000 Lumens
Συσκευή κατηγορίας Κατηγορία Ι
Κατηγορία προστασίας IP44
Διαστάσεις Περίπου 91 Χ 78,5 Χ170 εκ
Βάρος Περίπου 3,8 κιλά
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Πριν τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας εργασίας είναι κλειστός στη θέση απενεργοποίησης και ότι έχει 
αποσυνδεθεί από την πρίζα.
• Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του φωτός εργασίας με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε το Φως εργασίας.
• Ποτέ μην ψεκάζετε με υγρά ή μην βυθίζετε σε υγρά ή νερό.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό του φωτός εργασίας.
•  ΜΗΝ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ του προβολέα εργασίας ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχουν 

ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από τον καταναλωτή σε αυτήν τη μονάδα.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο προϊόν (π.χ. φθαρμένο καλώδιο, ραγισμένο 
περίβλημα).

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Ζημιά διέλευσης.
• Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ. καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.).
• Ζημιές λόγω κακής χρήσης (σφάλμα τροφοδοσίας, πτώση εξοπλισμού, αποσυναρμολόγηση).
• Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).

Σε περίπτωση βλάβης, επιστρέψτε τη μονάδα στον διανομέα σας μαζί με:
- Η απόδειξη αγοράς (απόδειξη κ.λπ.)
- Περιγραφή του σφάλματος που αναφέρθηκε

 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπό μας

 Εξοπλισμός σύμφωνα με τις βρετανικές απαιτήσεις. Η βρετανική δήλωση συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπό μας (βλ. Αρχική σελίδα).

Εξοπλισμός σύμφωνα με τα πρότυπα του Μαρόκου Η δήλωση Cم (CMIM) της συμμόρφωσης είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (βλέπε εξώφυλλο).

Αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε 
τα οικιακά απορρίμματα.

Ανακυκλώσιμο προϊόν που εμπίπτει στις συστάσεις διαλογής απορριμμάτων (σύμφωνα με το 
διάταγμα αριθ. 2014-1577).

JBDC
1, rue de la Croix des Landes
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