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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo so del te delovne LED-svetilke in 
priloženega pribora. Vsebujejo pomembne informacije 
za uporabo in ravnanje z izdelkom. Zaradi boljše 

razumljivosti je delovna LED-svetilka v nadaljevanju imenovana 
samo »izdelek«.
Pred uporabo izdelka temeljito preberite navodila za uporabo, 
še posebej varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko 
ima za posledico hude poškodbe ali škodo na izdelku.
Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in 
predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in 
zakonodajo, ki velja v vaši državi.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek 
predate tretjim osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za 
uporabo.

Razlaga oznak
V teh navodilih za uporabo so na izdelku ali embalaži 
uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo 
tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali 
hude poškodbe.

 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo 

tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše 
ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Datum izdaje navodil za uporabo (mesec/leto)

Primerna za notranje in zunanje prostore

 Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o 
skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, 
izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem 
gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Električne naprave, označene s tem simbolom, 
spadajo v razred zaščite 3.

Enosmerna napetost

Zaščitena proti trdnim tujkom premera ≥1,0 mm in 
odporen proti brizganju vode.

JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
ANNI DI GARANZIA

3
KUNDENDIENST • ASSISTENZA POST-VENDITA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

MODELL / MODELLO / A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK: 
729-W/-K/-B/-W-LS/-K-LS/ -B-LS/-W-M/-K-M/-B-M

715795
Bitte wenden Sie sich an Ihre HOFER-Filiale.

La preghiamo di recarsi nel  suo punto vendita ALDI.
Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz. 

Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.
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Varnost
Namenska uporaba
Izdelek ni namenjen za komercialno uporabo, ampak izključno 
za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Vsaka druga uporaba ali 
sprememba naprave ni namenska uporaba in je v osnovi 
prepovedana. Za škodo, ki nastane zaradi nenamenske uporabe 
ali napačnega upravljanja, ne bomo prevzeli odgovornosti.

Varnostni napotki

 OPOZORILO!
Varnostni napotki glede nevarnosti zadavitve in zadušitve! 
Pri igri s svetlobno verigo/svetlobnim repom se lahko otroci 
zadavijo. Otrokom ne dovolite igranja s svetlobno verigo/
svetlobnim repom.  

NAPOTEK!
Neprimerno ravnanje s svetlobno verigo/svetlobnim repom 
lahko privede do poškodb.  

 − Svetlobne verige/svetlobnega repa ne uporabljajte v zvitem 
stanju.

 − Svetlobnih virov te luči ni mogoče zamenjati. Ko svetlobni viri 
dosežejo konec svoje življenjske dobre, je potrebno zamenjati 
celotno luč. Vendar pa sta svetlobna veriga/svetlobni rep 
oblikovana tako, da ob izpadu posamezne lučke LED ostale še 
naprej svetijo.

 − Svetlobne verige/svetlobnega repa ne uporabljajte v embalaži. 

Varnostni napotki za baterije

 POZOR!
Nevarnost poškodb!  

 − Pri nepravilni uporabi baterij obstaja nevarnost eksplozije ali 
razjede zaradi iztekajoče baterijske tekočine.

 − Zato baterije shranjujte izven dosega majhnih otrok. Če 
sumite, da je prišlo do zaužitja baterije oz. je ta na kak drug 
način vstopila v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

 − Baterij ne mečite v ogenj. Lahko eksplodirajo ali izločijo 
strupene hlape.

 − Baterij ne izpostavljajte neomejenemu vplivu sončnih žarkov 
in ognju.

 − Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti, ne 
razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.

 − Odstranite baterije iz predalčka za baterije, takoj ko so prazne 
ali če svetlobne verige/svetlobnega repa dlje časa ne boste 
uporabljali.

 − Uporabljajte samo baterije istega tipa.
 − Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj. Vse baterije 
zamenjajte naenkrat.

 − Po potrebi pred vstavljanjem očistite kontakte baterije in 
naprave.

 − Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. 
 − Mesta, ki so prišla v stik s kislino baterije, takoj izperite z veliko 
čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

 − Zagotovite, da je naprava po uporabi izklopljena.

Preverjanje svetlobne verige/svetlobnega 
repa in obsega dostave

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb!

 − Če embalažo odprete nepazljivo z ostrim nožem ali drugim 
koničastim predmetom, lahko izdelek zelo hitro poškodujete.

 − Pri odpiranju bodite previdni.
 − Izdelek vzemite iz embalaže.
 − Preverite, ali je dobava popolna (glejte sl. A).
 − Preverite, če so izdelek ali posamezni deli izdelka 
poškodovani. Če je temu tako, izdelka ne uporabite. Prek 
servisnega naslova, ki je naveden na garancijski kartici, se 
obrnite na proizvajalca.

Obseg dobave
Seznam delov

1 Svetlobna veriga 5 Baterije
2 Predalček za baterije 6 Garancijska kartica
3 Funkcijska tipka 7 Navodila za uporabo
4 Tesnilo
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Sestava in uporaba
Menjava baterij
1. Odprite predalček za baterije   2   , tako da dve držali 

potisnete na stran.
2. Baterije v predalček za baterije vstavite tako, da upoštevate 

polariteto (glejte oznake na dnu predalčka za baterije) in 
znova zaprite predalček za baterije. 

Uporaba
 − Z gumbom  3   na predalčku za baterije lahko upravljate 
posamezne funkcije. Če gumb pritisnete enkrat, se svetlobna 
veriga/svetlobni rep vklopi v 100-% načinu.

 − Z drugim pritiskom se svetlobna veriga/svetlobni rep preklopi 
v 50-% način.

 − S tretjim pritiskom se svetlobna veriga/svetlobni rep preklopi 
v 15-% način.

 − Časovnik se v vseh 3 nastavitvah zatemnitve zažene 
samodejno.

 − Ob vklopljeni funkciji časovnika ostaneta svetlobna veriga/
svetlobni rep 6 ur vklopljena, potem pa 18 ur izklopljena.

 − Če gumb pritisnete četrtič, sta svetlobna veriga/svetlobni rep 
stalno vklopljena.

 − Če gumb pritisnete petič, se svetlobna veriga/svetlobni rep 
izklopi.

Čiščenje in skladiščenje

 − Pred čiščenjem je potrebno odstraniti baterije. Da bi z 
naprave očistili umazanijo, kot npr. prah ipd., uporabite samo 
navlaženo krpo, ki ne pušča dlačic. Za čiščenje ne uporabljajte 
alkohola ali topil! Ko svetlobne verige ne uporabljate, jo 
hranite v originalni embalaži na suhem mestu. Ko izdelka ne 
uporabljate, ga hranite v originalni embalaži na suhem 
mestu. 

Tehnični podatki

Izdelek: 729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W,  
729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729-B-LS 

Številka izdelka: 715795
Vhodna napetost: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Razred zaščite: III
Barva svetlobe: 729-W (LED topla bela)

729-K (LED hladna bela)
729-B (LED jantarne barve)
729-W-LS (LED topla bela)
729-K-LS (LED hladna bela)
729-B-LS (LED jantarne barve)
729-W-M (LED topla bela)
729-K-M (LED hladna bela)
729-B-M (LED jantarne barve)



Izjava o skladnosti
Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 
Mühren 1, 20095 Hamburg, Nemčija, s polno 
odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj navedeni izdelek 
izpolnjuje bistvene zahteve navedenih direktiv EU. 

Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu proizvajalca, 
navedenega v garancijski listini.

Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke

 Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah 
materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni 
papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranitev stare naprave
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi  
za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Starih naprav ne smete odstraniti skupaj  
z gospodinjskimi odpadki!
Če izdelka ne boste uporabljali več, ste kot vsak 
uporabnik zakonsko obvezani, da stare naprave 
odstranite ločeno od gospodinjskih odpadkov,  

npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše občine/mestne četrti. 
Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in 
preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne 
naprave označene z zgornjo oznako. 

Baterij ni dovoljeno zavreči med gospodinjske 
odpadke! 
Das nKot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in 
akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive 

snovi ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta 
ali v trgovini, da bodo odstranjeni na okolju prijazen način.
Baterije in akumulatorje, ki niso trdno nameščeni v napravi, je 
treba pred odstranjevanjem odstraniti in zavreči ločeno. Baterije 
in akumulatorje oddajte le v izpraznjenem stanju!
*označen z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec


