
 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 
poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elek trycznego i elektronicznego łącznie z innymi od padami - potwierdza to 
oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gro madzenie tego rodzaju odpadów

2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawie rać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po 
przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista 
powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy

4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację 
niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego 
nieprzewidzianych
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Made in P.R.C.

Lampa 9502 LED
Instrukcja obsługi

Idealna do precyzyjnej pracy w domu, biurze, gabinecie czy w innych miejscach pracy.  
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Parametry techniczne:

Moc: 14W
 
Zasilanie:
napięcie wejściowe: 100-240V 0.6A, 50/60HZ
napięcie wyjściowe: 36V 0.3A

Ilość diód LED: 60 (SMD LED)
Model: 9502LED 
Nr certyfikatu: 201100856SHA-V2, 201100856SHA-V1

Montaż i obsługa urządzenia:
Przymocować klamrę do krawędzi dowolnej, wybranej przez siebie powierzchni poziomej.  
Włożyć dolny trzon ramienia do otworu w uchwycie. Podłączyć lampę do zasilania.

Instrukcja ściemniania lampy:
1. Przełącznik stopniowego ściemniania:

     ON-100%-75%-50%-25%-OFF
2. Podwójne kliknięcie blokuje ustawienie.
3. Jeśli zasilanie nie jest odłączone, lampa posiada fukncję pamięci mocy. Po ponownym włączeniu lampy, gdy pierwszy 

raz naciśniemy przycisk, przełącznik ściemniania jest taki, jak poprzednio.

Uwagi i bezpieczeństwo użytkowania:
• Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
• Przechowywać i używać w suchych pomieszczeniach. Trzymać zdala od wody, wilgoci. W innym wypadku urządzenie 

może przestać działać i/lub ulec uszkodzeniu.
• Użytkować w pomieszczeniach o zakresie temperatur: -5°C~40°C.
• Wilgotność otoczenia: ≤95%
• Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na nowy tego samego typu w zakładzie 

serwisowym.
• Dokonywanie samodzielnych przełączeń i zmian w urządzeniu jest zabronione.
• Otwieranie aparatu jest kategorycznie zabronione i równoważne z utratą gwarancji, a producent nie bierze 

odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.




