
NAGLAVNA SVETILKA CALTER CALTER PROFI, 5W, 

300LUMNOV, MAX 8H 

RUCEL-PROF-5 

 

 

LASTNOSTI: 

 Ravni osvetlitve: 1/2 vklopljeno, polna moč, 

utripanje, izklopljeno. 

 Teža: 184 g 

 Žarnica: CREE 5 W LED 

 Načini: polno / pol / utripanje 

 Svetlobni tok: 300 lumnov (max) 

 Svetlobna jakost: 8 ur (največ, odvisno od uporabljenega načina) 

 Domet: 200m 

 Baterija: 3x AAA (ni vključena) 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila 

za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za 

navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka 

tretjim osebam, jim predajte tudi vso dokumentacijo. 

Predvidena uporaba 

Ta izdelek je primeren izključno za uporabo v suhih zunanjih in notranjih prostorih za zasebne 

namene, npr. pri sprehodu, teku in kampiranju. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo, 

ampak samo za navedena področja uporabe. 

Izdelek ne nadomešča zahtevanih varnostnih ukrepov področij v skladu s cestno prometnimi 

predpisi. Izdelka ne uporabljajte med vožnjo. Ta izdelek ni primeren za osvetljavo prostora v 

gospodinjstvu. 



Varnostni napotki              

Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti! Za materialno škodo ali za 

poškodbe oseb, ki bi jih povzročila nepravilna uporaba ali neupoštevanje varnostnih opozoril, 

ne prevzemamo odgovornosti! Otroci ali osebe, ki jim primanjkuje znanja ali izkušenj v 

ravnanju z napravo, ali ki so omejeni v svojih telesnih, zaznavnih ali duševnih zmogljivostih, 

naprave ne smejo uporabljati brez nadzora oziroma samo pod vodstvom druge osebe, 

odgovorne za njihovo varnost. Otroke morate nadzorovati, da se ne bodo igrali z napravo. 

 Svetlobni žarek izklopite, preden napravo položite iz rok. 

 Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. 

 Naprave na noben način ne razstavljajte. Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do 

nastanka znatne nevarnosti za uporabnika. Popravila naj opravljajo samo strokovnjaki. 

 POZOR! Ne glejte v svetlobni žarek. 

 Naprave ne uporabljajte v močnem dežju. 

 

 

Varnostna navodila o baterijah 

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST! Otroci lahko baterije pogoltnejo, kar je lahko smrtno 

nevarno. Če je nekdo pogoltnil baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. 

 Iz naprave odstranite baterije, če jih dalj časa niste uporabljali. 

 Elektrostatično praznjenje lahko povzroči motnje v delovanju naprave. V takšnem 

primeru odstranite baterije, počakajte trenutek in jih ponovno vstavite v napravo. 

 POZOR! NEVARNOST EKSPLOZIJE! Baterij nikoli ponovno ne polnite! 

 Pri vstavljanju pazite na pravilno polarnost! 

 Kontakte baterije in naprave pred vstavljanjem baterije očistite, če je to potrebno. 

 Iztrošene baterije takoj odstranite iz naprave. Obstaja velika nevarnost iztekanja! 

 Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke! 

 Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije odstraniti skladno s predpisi! 

 Baterije hranite izven dosega otrok, ne mečite jih v ogenj, ne povzročite kratkega stika 

baterij in jih ne razstavljajte. 

 V primeru neupoštevanja navodil se lahko baterije izpraznijo preko končne napetosti. 

V tem primeru obstaja nevarnost iztekanja. Če bi baterije v vaši napravi iztekale, jih 

takoj vzemite ven, da preprečite škodo na napravi! 



 Izogibajte se stiku s kožo, z očmi in s sluznicami. Če pridete v stik s kislino iz baterij, 

prizadeto mesto sperite z veliko vode in / ali poiščite zdravniško pomoč! 

 Vedno menjajte vse baterije istočasno in uporabljajte le baterije iste vrste. 

 

Funkcije: 

Stikalo za vklop / izklop: polno / pol / utripanje 

 

 

Posebna previdnost –  

Nevarnost telesnih poškodb za otroke! 

 Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Obstaja nevarnost zadušitve! 

 Če otroci uporabljajo izdelek, morate upoštevati njihov duševni in telesni razvoj ter 

predvsem njihov značaj. Otroke morate  nadzorovat in jim predvsem dajati napotke za 

pravilno uporabo izdelka. 

 Če izdelka ne uporabljate, ga shranite nedostopno otrokom. 

 

Nevarnost zaradi obrabe 

Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, ali je 

izdelek morebiti poškodovan oz. kaže znake obrabe. Varnost izdelka je mogoče zagotoviti le, 

če ga redno preverjate glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb ga ne smete uporabljati 

več. 

 

 

Nega, skladiščenje, vzdrževanje 

Za čiščenje svetilke uporabljajte suho krpo, nikoli pa ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki 

poškodujejo plastiko. 

Pri močni umazaniji uporabite rahlo navlaženo krpo. 

 

 

 

 



Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 

 

Ko je vaš izdelek odslužil, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med 

gospodinjske odpadke, temveč ga odstranite okolju prijazno. O zbirnih mestih 

in njihovih delovnih časih se lahko pozanimate pri svoji pristojni občinski 

upravi. 

Pokvarjene ali iztrošene baterije je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006 / 66 / ES. Baterije 

in / ali napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih mest. 

 

Škoda za okolje zaradi napačnega odstranjevanja baterij! 

Baterij ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo lahko 

strupene težke kovine in so podvržene določbam za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični 

simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato iztrošene 

baterije oddajte na komunalnem zbirnem mestu. 
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