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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta priročnik pripada temu izdelku. Vsebuje pomembne informacije o 
ravnanju.
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 znakov
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 izog-
nete, 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

Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno v notranjih prostorih.

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

S tem simbolom so označene naprave, ki delujejo na enosmerni 
električni tok.

Varujte svečo pred vročino, odprtim ognjem in neposredno sončno 
svetlobo.

Varnost
Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za osvetljevanje delovnega območja v notranjih  
prostorih, npr. v delavnici. Izdelek ni primeren za bralno svetilko.  
Namenjen je izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo skladno s temi navodili za uporabo. Vsaka druga uporaba 
velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb.  
Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki je posledica  
nenamenske ali napačne uporabe.

 OPOZORILO!

Preberite in upoštevajte vsa spodaj navedena varnostna navodila.  
V primeru neupoštevanja obstajajo precejšnja tveganja za nesreče in  
poškodbe ter nevarnost škode na predmetih in napravah..
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Splošni varnostni napotki! 

 OPOZORILO!

Nevarno za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi  
sposobnostmi (na primer delno invalidne osebe, starejše osebe z omejenimi 
sposobnostmi gibanja in duševnimi sposobnostmi) ali osebe, ki jim primanjkuje 
izkušenj in znanja (na primer starejši otroci). 

 − Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora samih z embalažnim materialom. Obstaja 
nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala. Otroci pogosto podcenjujejo 
nevarnosti. Otroke vedno držite proč od izdelka.

 − Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi 
fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in 
znanja, če so nadzorovane ali bile poučene o varni uporabi izdelka in razumejo 
nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo 
opravljati čiščenja in vzdrževalnih del brez nadzora.

 − Izdelek vedno hranite zunaj dosega otrok.

 
POZOR!

NEVARNOST POŠKODB!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe. 

 − Izdelka ne uporabljajte, če na njem ugotovite poškodbe.
 − Izdelek zaščitite pred ostrimi robovi, mehanskimi obremenitvami in vročimi 
površinami.

 − Sveča je iz pravega voska. Svečo varujte pred vročino, odprtim ognjem in 
neposredno sončno svetlobo.

 − Izdelka ne postavljajte neposredno na občutljive površine, kot je npr. pohištvo, 
temveč uporabite podstavek npr. iz keramike ali porcelana.

 − V nobenem primeru ne smete prižgati stenja ali izvleči stenja iz sveče!
 − Svetleče diode niso zamenljive. Ko se svetlobni vir približa koncu svoje  
življenjske dobe, je treba zamenjati celoten izdelek. 
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Pregled 1124-L-SG
1 LED-sveča
2 Stikalo za VKLOP/IZKLOP/ 

PROGRAMSKO URO
3 Predalček za baterije
4 3 x baterija AA

A

B C
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-

-+

+

Obseg dobave
1 x LED-sveča
3 x baterija AA
Navodila za uporabo
Garancijska kartica

1
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+ +

-
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D

E F

1 LED-sveča (3 velikosti)
2 Stikalo za VKLOP/IZKLOP/ 

PROGRAMSKO URO
3 Predalček za baterije
4 3 x baterija AA za vsako svečo

Pregled 1124-S-SG /-S-G Obseg dobave
3 x LED-sveča
9 x baterija AA
Navodila za uporabo
Garancijska kartica

7 cm 10 cm 15 cm
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Varnostni napotki za baterije

 OPOZORILO!

 − SMRTNO NEVARNO! Baterije hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj 
poiščite zdravniško pomoč!!

 − NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. 
Preprečite kratek stik baterije in/ali je ne odpirajte. Posledica so lahko pregrevanje, 
nevarnost požara ali eksplozija.

 − Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo.
 − Baterij ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
 − Baterije odstranite, če so prazne ali če izdelka dlje časa ne boste uporabljali.

 − Skupaj ni dovoljeno uporabljati različnih tipov baterij oz. novih in rabljenih baterij.

 
POZOR!

 Nevarnost puščanja baterij
 − Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo na baterije, 
npr. radiatorjem/neposredni sončni svetlobi.

 − Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami! Če pridete v stik s kislino 
akumulatorja, prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode in takoj poiščite 
zdravniško pomoč!

 − Netesne ali poškodovane baterije lahko povzročijo opekline, če pridejo v stik 
s kožo. Zato v tem primeru nosite primerne zaščitne rokavice.

 − Če baterije puščajo, jih takoj odstranite iz izdelka, da se izognete poškodbam.
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Prvi zagon
Preverite izdelek in obseg dobave

OBVESTILO!

NEVARNOST POŠKODB!
Če pakiranje odprete nepazljivo z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, 
lahko izdelek zelo hitro poškodujete. 
Pri odpiranju bodite previdni.

1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2.  Preverite, ali je dobava popolna (glejte sl. A na strani 4 in sl. D na strani 5).
3.  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.

4.  Predalček za baterije  3   najdete na spodnji strani sveče.  
Odprite pokrov predalčka za baterije  3   .

5.  Priložene baterije   4   v skladu s polarnostjo (+/-) vstavite v izdelek  
(glej sl. C na strani 4 in sl. F na strani 5).

6. Nato ponovno zaprite pokrov predalčka za baterije.

Upravljanje
 − Upravljajte izdelek s pomočjo stikala za VKLOP/IZKLOP/PROGRAMSKO URO  2   .
 − OVKLOP: Izdelek je vključen.
 − IZKLOP: Izdelek je izključen.
 − PROGRAMSKA URA: Funkcija programske ure je aktivirana (6/18h).

S funkcijo programske ure
 − Ob vklopljeni funkciji časovnika ostane izdelek 6 ur vklopljen,  
potem pa 18 ur izklopljen.
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Čiščenje in nega

 OPOZORILO!

NEVARNOST POŠKODB!
Nepravilno čiščenje lahko poškoduje izdelek.

 − Za čiščenje uporabite samo suho krpo, brez kosmov.  
Pri trdovratni umazaniji krpo rahlo navlažite.

 − Pazite, da v ohišje ne prodre voda.
 − Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij.
 − Ko izdelka ne uporabljate, ga hranite v originalni embalaži na suhem mestu.  

Tehnični podatki

Model: 1124-L-SG
Številka izdelka: 723217
Delovna napetost: 3 x 1,5 V  AA
Poraba električne energije: 0,18 W
Mere: ø 15 cm; Višina: 15 cm
Razred zaščite: III

Model: 1124-S-SG / 1124-S-G
Številka izdelka: 723217
Delovna napetost: 3 x 1,5 V  AAA za vsako svečo
Poraba električne energije: 1 x 0,06 W za vsako svečo (skupaj 0,18 W)
Mere: ø 7,5 cm; Višina: 7 / 10 / 15 cm
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Izjava o skladnosti
Mi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Nemčija, izjavljamo, da smo izključno odgovorni, da zgoraj navedeni 
izdelek izpolnjuje temeljne zahteve navedenih Direktiv EU. Izjavo ES o 
skladnosti lahko zahtevate na naslovu proizvajalca, navedenem na 

garancijskem listu.

Odstranjevanje
Odstranjevanje embalaže

 Embalažo zavrzite glede na vrsto. Lepenko in karton zavrzite med odpadni 
papir, folijo v reciklirno zbiranje odpadkov.

Odstranitev izdelka
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje materiala)

Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke! Če artikla nekoč več ne bo 
mogoče uporabljati, ste kot vsak drug potrošnik zakonsko obvezani, da odpadne 
naprave ločeno od gospodinjskih odpadkov oddate npr. na zbirnem mestu v vaši 
občini/delu mesta. S tem zagotovite, da bodo stare naprave primerno predelane in da 
ne bo prišlo do negativnih učinkov na okolje, zato so električne naprave označene 

s tukaj prikazanim simbolom.

 Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske 
odpadke! Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorske 
baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddate na zbirnem mestu 
v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način. 
Na zbirno mesto oddajte celoten šivalni stroj (z baterijo) in samo v popolnoma 
izpraznjenem stanju!

* označeno s: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
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Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
HOFERjevi poslovalnici.
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