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TECHNICKÁ DATA
Svítilna
Napájení V~
Síťový kmitočet
Amp.
max. svorkovnice současná kapacita
Hmotnost s napájecím síťovým kabelem
Hmotnost bez kabelu
Světelný tok
Index podání barev
Teplota barev

HOBL 7000
110-240 V
50-60 Hz
70 W
30 A
3,8 kg
3,2kg
7700 lm
70
4000 K

VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a
sice i s pokyny.Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a
ebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Čes

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ SVÍTILNA
Světlo musí nainstalovat a provádět jeho údržbu kvalifikovaný
odborník.
Elektrické instalace lze provádět pouze v souladu s národními a
místními bezpečnostními předpisy.
Pro připojení musí být použito připojovací vedení s certifikací VDE
(alespoň H07RN-F 3G1,0).
LED světla jsou velmi jasná. Prosím, nikdy se nedívejte přímo do
světla.
Ujistěte se, že kapacita upevňovacího bodu je více než trojnásobek
hmotnosti světla.
OBLAST VYUŽITÍ
Svítidlo pro použití v místnostech nebo v částech budov pro
dočasné použití.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.
MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ
Před instalací vždy vypněte napájecí napětí!
Veďte připojovací vedení přes zamýšlený kabelový přívod.
Připojte kabely ke šroubové svorce podle strany 4 (N
= modrý kabel, = zelený/žlutý kabel, L1 = hnědý kabel).
(Utahovací moment 1,8Nm)
Několik svítidel může být spojených dohromady.
Prosím, dodržujte následující limity.
Síťová pojistka

maximální počet žárovek

230 V
10A

25

16A

43

110 V
10A

10

16A

18

Česky
22

ÚDRŽBA
Pokud je externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto
svítidla poškozený, smí jej vyměnit pouze výrobce nebo
jeho autorizovaný zákaznický servis příp. srovnatelná
kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku. Světelný zdroj v tomto
svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis
nebo podobná kvalifikovaná osoba.
Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly
Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v
autorizovaném servisu (viz.“Záruky / Seznam servisních míst)
Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informací
o typu a čísle přímo servis a nebo výrobce, Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLY
POZOR! VAROVÁN! NEBEZPEČÍ!
Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod k
používání.
Nedívejte se přímo do zapnuté lampy.
Zařízení lze používat jen ve vnitřních prostorách,
nepoužívat v dešti.
Před zahájením veškerých prací na stroji vytáhnout
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
<Elektrické přístroje se nesmí likvidovat společně
s odpadem z domácností.Elektrické a elektronické
přístroje je třeba sbírat odděleně a odevzdat je v
recyklačním podniku na ekologickou likvidaci. Na
místních úřadech nebo u vašeho specializovaného
prodejce se informujte na recyklační podniky a sběrné
dvory.
Značka CE
UkrSEPRO značka shody
Euroasijská značka shody
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