
Instrukcja	montażu	lamp	roboczych	
 

Dziękujemy za zakup lamp roboczych naszej firmy. Staramy się, aby produkty naszej firmy były wykonane  

z jak najlepszych materiałów i działały niezawodnie przez długi okres czasu. 

Produkt objęty jest roczną gwarancją, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem  

i według zaleceń instrukcji obsługi.  
 

Skład zestawu:  
-lampa robocza 

-komplet śrub montażowych 

 

Zasada działania lamp: 
Lampy robocze M-TECH dedykowane są przede wszystkim do miejsc, gdzie potrzebne są profesjonalne, 

intensywne źródła światła zasilane z akumulatorów o napięciu 12 lub 24V. 

Produkty te mają bardzo szerokie zastosowanie m.in. do pojazdów off-roadowych, ATV i UTV, do pojazdów 

ratowniczych, rolniczych, samochodowych, helikopterów itp. 

Lampa dzięki swoim parametrom i dużej mocy światła potrafi zastąpić do 6 standardowych świateł 

roboczych. Lampy robocze świetnie sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach, a ich niewielki gabaryt 

i przeciwpyłowe obudowy zadowolą najbardziej wymagających klientów. 
 

Montaż lamp roboczych: 
Przed zamocowaniem lamp roboczych należy  przymierzyć je w wybrane miejsce. Ustalić miejsce i pozycję  

w jakiej będą zamontowane. Możliwe, że pojawi się potrzeba wycięcia otworu na kable, bądź lampy.  

Montaż zaczynamy od zamontowania chwytaków, następnie przeprowadzamy i podłączamy kable. 

Sprawdzamy czy lampy świecą i przełączają się po czym montujemy je w chwytakach. 
 

Gwarancja: 
Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon / kopia F-Vat). Obejmuje 

ona wszystkie wady ukryte, diody oraz sam mechanizm automatu. Nie obejmuje wad powstałych w sposób 

użytkowania niezgodny z przeznaczeniem lub usterek mechanicznych.  

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar.  

Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny  w przypadku reklamacji.  

Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu po dokonaniu wymiany towaru w ramach gwarancji. 
 

Uwagi: 

 
Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy robocze. 

Nie używać środków chemicznych do ich czyszczenia, przemywać zwilżoną gąbką. 

Nigdy nie patrz bezpośrednio na włączone oświetlenie robocze. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Produkt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale nie wolno zanurzać go 

w wodzie ani innej cieczy. 
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