
07276 Lampa de veghe automata Chicco Baby Moon, 0 luni+
AVERTISMENT Inainte de utilizare cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru consultatii ulterioare.
Noua lampa de veghe Chicco cu pornire automata se adapteaza la conditiile de luminozitate ale incaperii in care este utilizata, linisteste copilul si
ajuta mama sa se orienteze in intunericul din timpul noptii. Designul este special creat pentru a se potrivi in camera bebelusului.
Se aprinde automat in obscuritate si gratie senzorului de lumina, se stinge cand camera este luminata. Noul design garanteaza o distribuire mai
buna a luminii in incapere si se adapteaza cu usurinta oricarei orientari a prizelor murale. Lumina este difuzata de un LED - consum mic de
energie.
AVERTISMENTE!
Dupa ce ati indepartat ambalajele, asigurati-va ca lampa este in buna stare si ca nu prezinta semne vizibile de deteriorare.In caz contrar, nu utilizati
produsul si adresati-va distribuitorului sau unui personal tehnic competent.
Nu lasati la indemana copiilor elemente care fac parte din ambalaj(pungi din plastic, cutii, cartoane etc.)
Avertisment! Acest aparat nu este o jucarie!. Nu-l lasati la indemana copiilor.Asigurati-va ca cei mici nu se joaca cu produsul.
-Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane care au capacitati psihice, mentale si senzoriale reduse sau carora le lipseste experienta ori nu au
primit instructiuni despre modul in care se utilizeaza acest produs in conditii de securitate.
- Acest aparat este destinat in exclusivitate utilizarii pentru care a fost creat (lampa de veghe). Orice alt tip de utilizare este considerat impropriu si
in concluzie: periculos.
- Acest aparat se utilizeaza in interior, nu in aer liber si nu trebuie expus la umiditate, intemperii sau la agenti atmosferici externi.
- Inainte de a bransa lampa la sursa de curent, asigurati-va ca datele tehnice inscrise pe aparat sunt compatibile cu cele ale retelei electrice.
- Asigurati-va ca instalatia electrica din locatia in care urmeaza sa utilizati lampa este conform cu normele de siguranta in vigoare si ca este dotata
cu un intrerupator omnipolar cu separare intre contacte de 3mm minimum intre poli.(disjunctor de securitate)
- bransati aparatul la o priza usor accesibila unui adult dar care sa nu fie la indemana copiilor.
- Nu acoperiti aparatul cu panze sau alte obiecte (pericol de incendiu)
- Nu manevrati aparatul cu mainile umede.
- Nu udati si nu scufundati veioza in apa; daca s-a udat accidental, nu mai utilizati aparatul
Avertisment: Becul cu LED (Dioda LED) nu se poate inlocui!
- In caz de pana, nu incercati sa desfaceti aparatul sau sa inlocuiti becul deoarece acesta nu contine piese care pot fi inlocuite sau reparate de
catre utilizator. Adresati-va unui personal tehnic competent sau distribuitorului.
Daca aparatul este donat/imprumutat altcuiva de catre proprietar, acesta trebuie sa doneze si instructiunile de utilizare care trebuie sa acompanieze
mereu aparatul.
In cazul in care aveti dubii in privinta interpretarii continutului acestor instructiuni, contactati distribuitorul.
LEGENDA SIMBOLURI

Aparat conform criteriilor esentiale ale Directivei aplicabile CE

Izolatie dubla; Avertisment; Cititi miodalitatile de utilizare;

Modalitati de utilizare; Numai pentru utilizare in interior; Nu eliminati acest produs ori componentele sale odata cu
deseurile urbane, efectuati trierea conform reglementarilor in vigoare acolo unde va aflati.
MODALITATI DE UTLIZARE
Bransati stecherul la o priza electrica, usor accesibila dar care sa nu fie la indemana copiilor. Lampa se va aprinde sau se va stinge in functie de
conditiile de luminozitate din incapere.
Pentru a opri complet functionarea veiozei, debransati-o de la priza electrica.
CURATARE SI INTRETINERE
Inainte de a efectua operatiunile de curatare si intretinere, debransati intotdeauna lampa de la priza electrica.
Curatati produsul cu o laveta usor umezita si apoi uscati. Nu utilizati detergenti abrazivi sau chimici.
Date tehnice:
MOD. 06790
230~50Hz,2W
Garantie
Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare
descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor
accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul.
Declaratie de Conformitate:
Prin prezenta, Artsana SpA declara ca acest produs Chicco, cod 07276, este conform exigentelor dispozitiilor legale ale directivei
2004/108/UE(compatibilitate electromagmetica), 2006/95/UE (siguranta electrica) si 2011/65/UE(RoHS).
Puteti solicita o copie a Declaratiei de Conformitate UE la Artsana S.p.A. Via S Catelli 1-22070 Grandate (Co) Italia.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si
reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile
menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra mediului si sănătătii
umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană
2006/66/EC si care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele
simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin bateriile ( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb=
Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare
a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru
informatii detaliate despre programele de colectare și reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat
produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.
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