Extra Night Light
Säkerhetsföreskrifter / Viktig information

Innehåll:
1 Extra Night Light
2 12V strömadapters

•

Följ alltid de lagar och regler som gäller i det land du befinner dig.

•

Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk.

•
Placera inte adaptern utomhus, i närheten av värmekänsliga material eller vatten.
LUDA Elektronik AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbrik
eller inkorrekt användande av produkterna.

Installation

1. Kontrollera att ingen del är trasig eller skadad. Placera lampan i taket ovanför mitten

DC

av ytan du önskar belysa.

2. Anslut strömadaptern till lampan och sedan till ett 220V-uttag.
Garantivillkor
Garantin gäller, om inte annat anges, 12 månader från det datum produkten köptes från
återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig LUDA Elektronik AB att reparera produkten
alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner.
När LUDA Elektronik AB byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin
under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga
renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller LUDA Elektronik AB.

12V

Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, olyckshändelse,
naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som
avviker från LUDA Elektronik ABs råd och instruktioner. Slutanvändaren står för
alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till LUDA Elektronik ABs
reparationsverkstad.
Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med
information om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. LUDA Elektronik AB
förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort,
ändrats eller saknas sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare.

Information om återvinning

120°

120 m2

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att
alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till
en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU.
Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta
elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så
vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning
av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium – ämnen som
är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och
återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos
organisationer som bevakar tillverkningsindustrin.

Kontakta oss
För mer information och kundservice, besök: www.ludaelektronik.com
E-post: service@ludaelektronik.com
Telefon: 031 3130290
Adress: LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan 46, 41133 Göteborg
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