Extra Night Light
Turvaohjeita / Tärkeää tietoa

Laatikon sisältö:
1 Extra Night Light
2 12 V:n virta-adapterit

•

Noudata laitteen käytössä aina kotimaasi lakeja ja säännöksiä.

•

Älä jätä muovisia pakkauksen osia lasten ulottuville, koska ne voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

•
Älä sijoita virta-adapteria ulos, veden lähettyville tai lämmölle aroille pinnoille.
LUDA Elektronik AB sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka mahdollisesti aiheutuu
laitteiden väärinkäytöstä tai huolimattomasta käytöstä. Noudata aina tämän käyttöoppaan
ja Pika-asennusoppaan ohjeita.

Asennus

DC

1. Tarkista, että mikään osa ei ole rikkoutunut tai vahingoittunut. Aseta valo valaistavan
alueen yläpuolella olevaan kattoon.

2. Yhdistä virta-adapteri valoon ja sitten 220 V:n pistorasiaan.
Takuu

12V

Takuu on, mikäli ei ole muuta sovittu, 12 kuukautta siitä päivästä kun tuote on ostettu
valtuutetulta LUDA Elektronik AB -myyjältä. Takuuajan sisällä LUDA Elektronik AB on
velvollinen korjaamaan rikkoutuneen tuotteen, tai tarvittaessa vaihtamaan sen vastaavaan
tai paremmilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Kun LUDA Elektronik AB vaihtaa
tuotteen, korvaavan tuotteen takuu on voimassa siihen asti, kuin alkuperäisen tuotteen
takuuaika olisi voimassa. Jos rikkoutunut tuote vaihdetaan, korvaava tuote saattaa
sisältää käytettyjä, mutta täysin toimivia osia. LUDA Elektronik AB omistaa ja tarkistaa
kaikki korvaavat osat. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat fyysisistä loukkaantumisista,
onnettomuuksista, luonnonkatastrofeista, vääränlaisten adapterien käytostä tai LUDA
Elektronik AB:n ja tämän käyttöoppaan suosittelemien käyttötapojen vastaisesta
käytöstä. Kuluttaja vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä tai
kuljettamisesta korjaukseen LUDA Elektronik AB:lle. Takuu on voimassa vain esitettäessä
alkuperäinen, valtuutetun LUDA Elektronik AB -myyjän kirjoittama kuitti. Kuitin tulee
sisältää tiedot ostopaikasta ja -ajankohdasta sekä tuotteen kuvauksen. LUDA Elektronik
AB pidättää oikeuden kieltäytyä takuukorjauksista tai tuotteen vaihdosta, jos kuitin tietoja
on poistettu tai muutettu, tai jos kuittia ei voida esittää.

Tietoa kierrätyksestä

120°

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen, akkuun tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka
päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot
ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä vaatimus on voimassa Euroopan unionin alueella. Näitä tuotteita ei saa
heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

120 m2

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Näin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä
ja edistät materiaalien kierrätystä. Akut voivat sisältää elohopeaa, lyijyä tai kadmiumia
– terveydellemme ja ympäristöllemme haitallisia aineita. Lisätietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta ja kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä.
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