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Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO.
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A) přední kryt světla
B) žárovka
C) horní upevňovací šroub
D) zajišťovací matice
E) zajišťovací šroub
F) teleskopická tyč 
G) horní šroub
H) spojovací škříň
 I)  přidržovací hrazda
J)  trojnožka
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1  OBLAST VYUŽITÍ

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, na stavbě, na zahradě, v pracovně,
dílně atp.

- kalené sklo s drátěným krytem
- silná intenzita světla
- odolné proti vodě, vhodné i pro vlhké prostředí

2  VAROVÁNÍ

Každý poškozený díl před použitím vyměňte.
Během používání udržujte svítilnu v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, 
žárovka i kryt se zahřívají. 
Nevyměňujte žárovku, ani nemanipulujte s krytem, pokud není svítilna vypnutá, 
odpojená z elektrické sítě a zchladlá!!
Žárovka i kryt svítilny jsou při užívání extrémně zahřáté. Neberte je do rukou. 
Použijte rukavice nebo si chraňte ruce jinou tkaninou.
Neumisťujte světlomet na nakloněný podklad, aby nespadl a nepoškodila se žárov-
ka. Světlomet před připojením ke zdroji proudu vypněte.
Nikdy se nesnažte vyměňovat zástrčku nebo jakýkoliv vnitřní díl, nechte tuto výmě-
nu profesionálnímu elektrikáři.
Když žárovka vyhoří, vyměňte ji pouze za stejný typ.

3  UPOZORNĚNÍ

Halogenové žárovky nejsou nainstalovany ve světlometech, aby nedošlo 
k poškození při manipulaci. Jsou samostatnou součástí balení.

Typové označení 52.02-019

Výkon 2x500W

Napětí / frekvence 220-240 V ~ 50 Hz

Typ žárovky halogenová 

Matriál přední části světlometu kalené sklo

Stupeň krytí IP44
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4 INSTALACE ŽÁROVKY

1) odstraňte šroubek umístěný v horní části krytu a sklopte kryt dolů
2) vložte jeden konec žárovky do objímky, pak opatrně vložte i druhý tak, 
    aby žárovka byla vyrovnaná
3) umístěte kryt zpět a připevněte šroubkem

5  SESTAVENÍ SVĚTLOMETU

Nastavte trojnožku (J)  tak, aby byla stabilní a zajistěte ji šroubem (E).
Pro nastavení vhodné výšky lze jednotlivé části teleskopické tyče (F) vytáhnout 
a postupně zajistit maticemi (D). 
Odšroubujte horní šroub (C), položte přidržovací hrazdu (I ) rovně a připevněte 
jej tímto horním šroubem, pak vložte koncovku kabelu do spojovací skříňky (H) a 
skříňku připevněte. Nakonec připevněte světlomety na hrazdu (I) šrouby (G). 

6  ÚDRŽBA

Případné nečistoty odstraňte ze světlometu po zchladnutí vlhkým hadříkem.
Netlačte na bezpečnostní sklo.

7  LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu 
s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrny. 
Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.
Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená 
nesprávným používáním.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků 
bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vý-
voj a inovaci svých výrobků. Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby 
vyhrazeny.
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ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis prodejce: ………………………………………………………………..

Datum prodeje: ………………………………………….................................................

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….
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Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradi.cz




