Diffrient Work II
Přenosné osvětlení

POKYNY

UPOZORNĚNÍ : V zájmu vaší bezpečnosti se během instalace a používání řiďte těmito pokyny.
Před začátkem se ujistěte, že Diifrientova lampa není pod proudem.

1. Připevnění nebo montáž na pracovní povrch.
Základna na pracovní plochu

Umístěte základnu
celou plochou
na určené stanoviště.

Svorka

Přímé upevnění

Namontujte upevnění
na povrch.
Zajistěte vruty

Přímé upevnění na zed´

Umístěte svorku na
okraj pracovního
povrchu a pevně
utáhněte upevňovací
šroub ( a ).

Dvoudílná svorka
Uvolněním dvou šroubů
a nadzvednutím
uvolněte spodní L podpěru ( b ).

Předem vyvrtejte
otvor pro kolík ( c )
pomocí vrtáku 5 mm.
pohled z profilu

Pokud je kolík
pevně umístěn
v otvoru, mužete
namontovat upevnění
ve svislé poloze
na zeď pomocí
šroubováku.
Pokud upevňujete
na suchou zed
použijte příslušné
kotevní železo.
Upevnění do kolejnicového systému

Z kraje pracovní
podložky nasuňte
svorku tak, aby
kuželovitá část svorky
přiléhala na pracovní
povrch.
Znovu nainstalujte
L - podpěru a utáhněte
šrouby.
Pevně utáhněte
upevňovací šroub ( a ).

Uvolněte dva otočné
knoflíky na příchytné
destičce tak, aby
L - podpěry přiléhaly
do kolejnice.
Pohled z profilu

Ujistěte se, že
L - podpěra úplně
přiléhá ke kolejnici.
Pro upevnění ke
kolejnici utáhněte
oba otočné knoflíky.

2. Umístěte rameno pracovní Diffrientovy lampy do svorky (e ).
Před dalším pokračováním se ujistěte, že je řádně zasunuto.
3. Stínítko zasuňte do objímky až do pozice úplného
uchopení (f ).
4. Vešroubujte žárovku.
UPOZORNĚNÍ ! Žárovka by mohla být poškozena
a v případě rozbití způsobit zranění. Instalaci
a vyjmutí provádějte pouze pomocí uchopovacího
plastového pouzdra.
5. Vsuňte přípojku od zásuvky
6. Zapněte pracovní lampu Diffrient II pomocí vypínače
On-Off (g )
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Pro čištění a odstranění prachu z lampy použijte jemnou látku.
Pro odstranění větších nečistot nebo usazenin použijte
jemnou látku lehce namočenou v mýdlovém roztoku
nebo jiný šetrný čistící prostředek. Nepoužívejte alkohol,
abrazíva nebo silná rozpouštědla.
UPOZORNĚNÍ
Před manipulací se štítkem, výměnou žárovky, nebo
čištěním vlhkou látkou vždy vypojte lampu z elektrického
zdoje.
Nikdy s lampou nemanipulujte, pokud existuje možnost,
že se některá část světla, včetně kabelu, dostane do
kontaktu s vodou.
Nikdy se nedotýkejte spodní strany stínítka, pokud lampa
svítí.
Nikdy se nepokoušejte vyměnit, nebo opravit poškozený
síťový kabel. Pro výměnu, nebo opravu poškozeného kabelu
kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

www.humanscale.cz
© 2008 Humanscale Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Název i logo ,,Humanscale" jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Humanscale.

"Diffrient" a "pracovní lampa Diffrient II" jsou obchodními značkami společnosti Humanscale.

