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TECHNISCHE DATEN:
Modell: M365 42cm 
Betriebsspannung: 220-240V/50-60Hz 
Lichtquelle: E27,  40W, 
Schutzniveau: IP 20 ,
Umgebungstemperatur: 0 ~ +40°C 
  
Produkt für die Verwendung in Haushalten und zur allgemeinen Verwendung.

MONTAGE

Technische Änderungen Vorbehalten. Lesen Sie vor der Montage die Anleitung. Die Montage sollte von einer Person durchgeführt werden, 
welche die erforderliche Befugnis hat. Alle Tätigkeiten sind bei abgeschalteter Energieversorgung durchzuführen. Besondere Vorsicht ist zu
wahren. Montageschema: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische
Anschluss geprüft werden. Die Anschlussleitungen müssen so geführt werden, dass ein Kontakt mit den sich aufheizenden Teilen des Produktes
verhindert wird. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgeiegten Energiestandards erfüllt. 
FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN Produkt zur Verwendung im Innenbereich.

BETRIEBSHINWEISE /WARTUNG
Die Wartung bei ausgeschalteterVersorung und nach Erkalten des Produkts durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. 
Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Für ungehinderte Luftzufuhr sorgen. Das Produkt kann sich
aufheizen. 

UMWELTSCHUTZ
Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen dieTrennung der Verpackungsabfälle.

Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. 
Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiederhandlung droht eine 
Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle 
Form der Umwandlung / der Rückgewinnung / des Recyclings/der Unschädlichbarmachung. Auf diese Weise markierte Produkte 
müssen einem Sammelpunkt von gebrauchten elektrischen oder elektronsichen Geräten zugeführt werden. Informationen zu 
Sammel-Mbholpunkten erteilen die lokalen Behörden oder die Verkäufer dieser Produkte. Gebrauchte Produkte können auch an 
den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn die Zahl der alten die der neu gekauften nicht übersteigt. Die o.g. Prinzipien betreffen 
das Gebiet der EU. Im Falle anderer Länder sind die rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes anzuwenden. Wir empfehlen, 
den Händler unseres Produkts im jeweiligen Gebiet zu kontaktieren.

ANMERKUNGEN/HINWEISE

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Strom Schlägen, 
physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά::
Μοντέλο: M365 42cm  
Τάση λειτουργίας: 220-240V/50-60Hz 
Πηγές φωτός: E27, 40W, 
Βαθμός προστασίας: IP 20 (δεν προστατεύτε απο σκόμη και υγρά),
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0~ +40°C 
  
Διατηρείται δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων. Πριν από τη συναρμολόγηση τις οδηγίες χρήσης.διαβάστε 
Τη συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιήσει ένα και εξειδικευμένο πρόσωπο.εξουσιοδοτημένο 
Όλες οι ενέργοες πρέπει να πραγματοποιούνται με τη τροφοδοσία. Πρέπει να λάβετε τα μέτρα οδικής προστασίας. σβησμέμνη 
Διάγραμμα δες τις εικόνες. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να επιβεβαιωθείτε η μηχανική συναρμολόγηση συναρμολόγησης: εάν 
και η ηλεκτρική σύνδεση είναι εντάξει. Πρέπει να τα συνδετικά καλώδια έτσι ώστε μην έχουν επαφή με τα εξαρτήματα οδηγήσετε 
του που Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην τροφοδοσία που εκπληρώνει τις ποιοτικές απαιτήσεις ενέργοας προϊόντος θερμαίνονται. 
σύμφωνα με την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν για εσωτερική χρήση.ισχυούσα νομοθεσία 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πραγματοποιείτε συντήρηση μετά από διακοπή του το με χρήση μαλακώντροφοδοσίας και ψύξη προϊόντος Καθαρίζετε προϊκόν μόπνο 
και υφασμάτων. καθοριστικά μέσα το καθαρών Μην χργσιμοποιείτε χημικά καλύπτετε προϊόν. Μην 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προστατεύετε το φυσικό περιβάλλον. Προτείνουμε να διαχωρίζετε απόβλητα αποσυσκευασίας
Αυτό συγκέντρωσης προϊόν σύμβολο, το σύμβολο σημαίνει ανάγκη διαλεκτικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το με αυτό το 

κύρωση δεν να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απορρίμματα Αυτά τα προϊόντυα μπορούν να είναι βλαβερά για τουπό προοστίμου, πρέπει 
φυσικό περιβάλλον και για την υγεία ανθρώβπων, απαιτούνται την ειδική Προϊόνταδιαδικασία αναμόρφωσης/ εξουδετέρωσης ανακύκλωσης/ 

τέτοια να παραδοθούν σε ένα συγκέντρωσης μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών συσκευών.με επισήμανση πρέπει σημείο ηλεκτρικών και 
Πληροφορίες για κέντα συλλογής αποβλήτων είναι σε αρχές στον πωλητή αυτών των συσκευών. Μπορείτε ναδιαθέσιμες δημόσιες ή ακόμη 
επιστρέφετε τις μεταχειρισμένες συσκευές στον πωλητή σε περίπτωση αγοράς καινούριας συσκευής όχι μεγαλύτερητης ποσότητα αλλά σε 
από την καινούρια συσκευή αγοράζετε. παραπάνω κονονισμοί Ένωση. Σε που Οι αφορούν την Ευθρωπαϊκή περίπτωση κρατών πρέπειάλλων 

διατάξεις που αυτό το επικοινωνήσετε με μας.να παρακολουθέιτε ισχύουν σε κράτος Προτείνεται να τον εκπρόσωπό 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ
έγκαυμα ηλεκτροπληξία τραυματισμό,Αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκαλέσει πχ. πυρκαγιά, 

 υλικές και αύκλες ζημιές. 
Κανένα μέρος των προδιαγραφών δεν πρεπει να αντιγραφεί σε καμία περίπτωση ή να να γίνουν αλλαγές σε αυτο σαν μετάφραση ,
μεταφορά ή υιοθέτηση του κειμένου χωρίς άδεια απο την Trgovina Metejic d.o.o.  Με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα .
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