
LB-XXL-2021 

Instrukcja obsługi 
Model lampki LED: LB-XXL-2021-WX.  1 dioda LED: 3V/20mA/0,06W. Zasilanie 3V (2x 1,5V AA). IP 20.  

Instrukcja użytkowania:  

• Przed podłączeniem lampki należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED. 

• Lampka posiada niewymienne diody LED. 

• Zabrania się używania lampki w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek jej części.  

• Nie należy umieszczać lampki w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie lub 
inne uszkodzenie.  

• Nie należy umieszczać lampki w miejscu, gdzie może być narażona na uszkodzenia mechaniczne,  
potrącenia, zrzucenia przez użytkowników bądź inne czynniki takie jako woda, promieniowanie UV, wysoka  
temperatura itp.  

• Lampka nie jest zabawką 

• Lampka do zastosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń 

• Lampka przeznaczona jest do dekoracji świetlnej 

• Moc światła zmniejsza się na skutek stopniowego zużywania źródła prądu (baterii).  

• Bezpieczna wymiana i usuwanie baterii: 1. wyłączyć urządzenie 2. otworzyć pokrywę zabezpieczającą baterie 3. usunąć 
baterie z urządzenia 4. zamontować nowe abetriq pamiętając o sprawdzeniu ułożenia biegunów 5. usunięte baterie 
składować w wyznaczonych punktach selektywnej zbiórki.  
 
Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami, o czym informuje symbol 

przekreślonego kołowego kontener na odpady.  

Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Przestrzeganie zasad selektywnej 

zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, Zużyty sprzęt jest odpadem 

potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska, mogącym zawierać szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonych 

urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i 

stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów szkodliwe substancje zostaną 

unieszkodliwione, a odzyskane surowce można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń. Gospodarstwa domowe mogą 

przyczynić się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu i w ten sposób aktywnie uczestniczyć w 

ochronie środowiska. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 

Wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dostępny w elektronicznym rejestrze BDO. 
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