
Artikelnummer: 83680158-01
230V, 50Hz
Nicht-austauschbare LED, 3,2 W

Warnung: Stromschlaggefahr
Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels 
ist die gesamte Leuchte auszutauschen.
Das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn eine Beschädigung
vorliegt, muss die Leuchte entsorgt werden.
Die Leuchte ist nicht dazu geeignet an rohrförmige Gegenstände befestigt zu werden. Der maximale
 Klemmbereich beträgt 10 mm.

DE

Číslo výrobku: 83680158-01
230 V, 50 Hz
Nevyměnitelné LED, 3,2 W

CZ

Varování:  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Žárovka této lampy není vyměnitelná. Po ukončení životnosti svítidla se musí celé svítidlo vyměnit.
Vnější flexibilní kabel resp. vedení osvětlení nelze vyměnit. Je-li poškozeno, musí se světlo zlikvidovat.
Světlo není tedy vhodné upevňovat k předmětům ve tvaru trubky. Maximální úsek sevření činí 10 mm.



Artikelnummer: 83680158-01
230 V, 50 Hz
Ej utbytbar LED-lampa, 3,2 W

SE

OBS: Risk för elstöt!
Lampans ljuskälla kan ej bytas ut. Om ljuskällan slocknar måste hela lampan bytas ut.
Den yttre, flexibla kabeln resp. lampans ledning är ej utbytbar. Om den är skadad, ska lampan  slängas.
Lampan kan ej monteras på runda föremål. Kan klämmas fast på föremål med en tjocklek på upp till 10 mm.

Číslo výrobku: 83680158-01
230 V, 50 Hz
Nevymeniteľná LED lampa, 3,2 W

SI

Upozornenie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Žiarovka tejto lampy nie je vymeniteľná. Po ukončení životnosti svietidla sa musí celé vymeniť.
Vonkajší, flexibilný kábel, resp. vedenie svietidla nie je vymeniteľná. V prípade poškodenia sa musí lampa
 odsrániť.Lampa nie je vhodná pre upevnenie k predmetom rúrkového tvaru. Maximálny upínací rozsah 10 mm.

HR

Broj artikla: 83680158-01
230 V, 50 Hz
3,2 W LED žarulje nisu zamjenjive

Upozorenje: Opasnost od strujnog udara!
Žarulja ove svjetiljke nije zamjenjiva. Na kraju vijeka trajanja žarulje mora se zamijeniti cijela svjetiljka.
Vanjski, fleksibilni kabel odn. vod svjetiljke nije zamjenjiv. U slučaju oštećenja, svjetiljka se mora zbrinuti u otpad.
Svjetiljka nije pogodna za pričvršćivanje na cjevaste predmete. Maksimalno stezno područje iznosi 10 mm.


	页 1
	页 2

