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Szállítási terjedelem: 1x PANTA Safe golyóstoll, 3x LR44 elem

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT, FIGYELMEZTETÉSEK: 
A készülék csak magáncélú használatra felel meg. A készülék csak 
zseblámpaként való tárgyak kültéri vagy beltéri megvilágítására 
használható. Ne használja az eszközt olyan célokra, melyekre nem 
felel meg. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle 
kárra vonatkozó igény ki van zárva. Egyedül az üzemeltető viseli a 
kockázatot. A terméket csak rendeltetésének megfelelően szabad 
használni. Az összes útmutatást szigorúan be kell tartani.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:
Olvassa el alaposan a Kezelési útmutatót, mielőtt a lámpát 
használná! A zseblámpa üzembe helyezésekor tartsa be a biztonsági 
tudnivalókat. Őrizze meg a Kezelési útmutatót, hogy később is 
tanulmányozhassa azt. Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, 
akkor adja vele ezt a Kezelési útmutatót is.

• Ne használja a zseblámpát tovább, ha az sérült.

• Ne nyelje le a kisebb méretű alkatrészeket. Az apróbb 
alkatrészeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek 
hozzá. A termék nem gyermekek számára készült.

• A termék nem játékszer! Az eszköz gyermekektől távol tartandó.

• Hőtorlódás veszélye, ha pl. a terméket működés közben letakarja.

• Ne használja a zseblámpát éghető vagy gyúlékony helyiségek és 
anyagok közelében.

• Vakítás veszélye! Ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába.

• A fénycsóvát tilos a szemre irányítani. Ne használj a terméket 
szem vizsgálására (pupillavizsgálat).

• Ne használjon fénynyalábosító eszközöket a termékkel együtt. Ne 
zárja rövidre a termék pólusait.

• A LED-et ne próbálja meg kicserélni. A LED-et nem lehet 
kicserélni. Ha a zseblámpa megsérült, az előírásoknak 
megfelelően hulladékkezelje.

• A termék nem alkalmas belső terek megvilágítására. 

A ZSEBLÁMPA HASZNÁLATA 
A zseblámpa bekapcsolásához nyomja meg a /BE-/Ki kapcsológombot. A sztroboszkópfény 
bekapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. Ha még egyszer megnyomja, akkor a 
zseblámpa kikapcsol. 
A lámpafej felfelé/lefelé tolásával változtathatja a féynnyaláb fókuszálását.

ELEMEK BEHELYEZÉSE/CSERÉJE #1
1. Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Helyezzen be 3 db LR44 gombelemet az elemtartó rekeszbe. Közben ügyeljen a megfelelő 

polaritásra.
3. Az elemtartó rekeszt az óra járásával megegyező irányban csavarja vissza.

GOLYÓSTOLL ALKALMAZÁSA #2
A golyóstoll használatához csavarja le a zseblámpát az óramutató járásával ellentétes 
irányban. Az ismételt rögzítéshez óra járásával megegyező irányban csavarja vissza.

A GOLYÓSTOLL KLIPSZE
Az egyszerű hordozáshoz rögzítse a klipszet a zsebhez. A klipsz levehető. Ha nincs szüksége 
rá, húzza egyszerűen le a golyóstollról. 

SÍP HASZNÁLATA #3
A 2-es számú készülékrészt az óra járásával ellentétes irányban csavarja le. Az ismételt 
rögzítéshez az óra járásával megegyező irányban csavarja rá.

CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA #4+5
 A csavarhúzóhoz való hozzáféréshez csavarja le az 5-ös számú készülékrészt az óra 
járásával ellentétes irányban. A csavarhúzó lezárásához csavarja vissza az 5-ös számú 
készülékrészt az óra járásával megegyező irányban. Az ismételt rögzítéshez az óra járásával 
megegyező irányban csavarja rá.
A csavarozó szár cseréjéhez, húzza azt egyszerűen ki, fordítsa meg és használja a mások 
oldalát. Ehhez lásd az ábrát #5.

SÖRNYITÓ HASZNÁLATA #6
A sörnyitó használatához csavarja le a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányban. 
Fordítsa meg és tolja be a vészhelyzeti kalapácsot az üres nyílásba. Rögzítse az óra járásával 
megegyező irányban csavarva. Most már a sörnyitó használatra kész. 

VÉSZHELYZETI KALAPÁCS HASZNÁLATA #7
A vészhelyzeti kalapács a készülék legvégén található. A fedelet az óra járásával ellentétes 
irányban csavarja le. Használata a legjobb, ha a készülék teljesen össze van szerelve.

MŰSZAKI ADATOK:
Elem:  3 x LR44 
Teljesítmény: 4,5V⎓

 A terméket élettartama végén ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt. Vigye el az 
elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását célzó gyűjtőhelyre. Utóbbit ez a szimbólum 
jelzi a terméken, a használati utasításon és a csomagoláson. Tájékozódjon a kereskedője vagy a helyi 
hatóság által üzemeltetett gyűjtőhelyekről. A régi készülékek újrahasználata és újrahasznosítása 

fontos hozzájárulást jelent környezetünk védelméhez.

Az elemek, akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Törvény szerint, 
használat után Ön köteles visszajuttatni az elemeket és az újratölthető akkumulátorokat 
a kiskereskedelmi üzletekbe, hogy azokat környezetbarát módon lehessen 

ártalmatlanítani, és az azokban található nyersanyagok újrahasznosíthatók legyenek. Az elemek és 
akkumulátorok visszavétele ingyenes. Az elhasznált elemek újrafelhasználása és újrafeldolgozása 
fontos hozzájárulás a környezetünk védelméhez, mivel egyes összetevőik mérgezőek és károsak a 
környezetre. Ezek az anyagok a táplálkozási láncon keresztül bejuthatnak az emberi szervezetbe. 
Használt lítiumtartalmú akkumulátoroknál tűzveszély áll fenn a belső és külső rövidzárlat miatt. A 
külső rövidzárlat elkerülése érdekében a megsemmisítés előtt ragassza le a pólusokat. A nem 
állandóra beépített elemeket és újratölthető akkumulátorokat ki kell szerelni, és külön kell 
megsemmisíteni. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. 

 Ez a termék megfelel az európai irányelveknek.

Származási hely: Kína

Importeur | Importőr: 
CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein 
EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria
Forgalmazó: Telemarketing International Kft. | 9028 Győr | Fehérvári út 75. | Hungary
DE | AT | CH: 0800 376 36 06  – Kostenlose Servicehotline |  
ROW: +423 388 18 00 | HU: + 36 96 961 000 
office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv
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