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• To avoid risk of injury, proper supervision is needed when your appliance is used around      
   children.
• Cleaning and maintenance must not be done by children without supervision.
• Read the instructions carefully and follow them to prevent damage and injury.
• Product should be stored indoor in a cool dry environment of -25˚C to 50˚C and away 
   from direct sunlight or moistures.
• Keep away from moisture, do not crush and prevent shock during transportation.
WARNING:
• To reduce the risk of electric shock, do not put the unit in water or other liquids.
• Do not use the product if it has been subjected to a heavy impact, dropped or otherwise   
   damaged in any way until it has been repaired.
• The light source of this head lamp is not replaceable, when the light source reaches its 
   end of life, the whole head lamp must be replaced.

Please read the following instructions

1. Warning symbols

2. General Safety Instructions



6. Operation

5. The usage of product

7. Other (Service, Repairing, Warranty, etc)

3AAA LR03(1.5V)(NOT Included)Battery typeProtection level IP20

TECHNICAL CHARACTERISTICS

3. Environmental protection

4. Appliance specifications

This marking indicates that this product must not be disposed of with other household 
wastes throughout the EU. Since electric and electronic equipment contain hazardous 
substances, to prevent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources.

• on-o�

• Have your product repaired by a qualified person.
• This electric product complies with the relevant safety requirements.
• Repairs should be carried out by qualified persons only using original spare parts; 
   otherwise the user may be exposed to considerable risks.
• Information about certificate can be obtained at information desk of leroy merlin stores.

• Lighting for camping and for dark area etc.
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Прочтите инструкцию.  

1.ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

2.ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Во избежание риска получения травм будьте предельно    вн имательны при    
   использовании устройства рядом с детьми.    
• Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства 
   без наблюдения взрослых.   
• Внимательно прочитайте инструкции и следуйте им, чтобы избежать повреждений и 
   травм.
• Изделие должно храниться в прохладном сухом помещении при температуре от –25 
   до 50 °C вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
• Храните вдали от влаги, не раздавливайте и защищайте от ударов во время 
   транспортировки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и 
   другие жидкости.
• Не используйте устройство, если оно подвергалось сильным ударам, падениям или 
   было каким-либо способом повреждено, пока оно не будет отремонтировано.
• Источник света в данном фонаре не подлежит замене. Когда срок службы лампы 
   фонаря подходит к концу, весь фонарь подлежит замене.



6. РАБОТА

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

7. ДРУГАЯ (SERVICE, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ГАРАНТИЯ, TEC ...) 

3 батарейки типа ААА (LR03) 1,5 В (НЕ входят в комплект)ТИП БАТАРЕИНомер IP IP20

3.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

• Освещение для кемпинга и мест с недостаточным освещением

Данная маркировка означает, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с другими 
бытовыми отходами на территории ЕС. Электронная и электрическая техника 
представляет потенциальную опасность, поэтому во избежание потенциального вреда 
окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемого выброса отходов эти 
устройства необходимо утилизировать с учетом возможности вторичного 
использования материальных ресурсов. 
Утилизация Товар утилизируется согласно местному законодательству.
                      

• Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами с  
   использованием оригинальных запчастей, в противном случае это может привести 
   к существенной опасности для пользователя.
• Данное электротехническое изделие соответствует установленным правилам 
   техники безопасности.
• Информацию о сертификате можно получить на информационной стойке в 
   магазинах Leroy Merlin.
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• Жарақат алу қаупін болдырмау үшін, құрылғыны балалардың жанында қолданған 
   кезде тиісті бақылау қажет.      
• Балаларға тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз 
   орындауға рұқсат етпеңіз.            
• Нұсқауларды мұқият оқып шығып, оларды зақым мен жарақат алу жағдайларын 
   болдырмау үшін орындаңыз.      
• Өнімді бөлме ішінде, -25℃ – 60℃ салқын құрғақ ортада және тіке түсетін күн 
   сәулесінен немесе ылғал жерден алыс сақтау керек.
• Ылғал жерден алыс ұстаңыз, тасымалдау кезінде сындырып алмаңыз және соғылуын 
   болдырмаңыз.
ЕСКЕРТУ:
• Ток соғу қаупін азайту үшін, құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтықтарға салмаңыз.
• Егер өнім қатты соққыға ұшыраса, құлап кетсе немесе қандай да бір жолмен. 
   зақымдалған болса, оны жөндегенге дейін пайдаланбаңыз.
• Осы прожектордың жарық көзін ауыстыруға болмайды, жарық көзінің қызмет ету 
   мерзімі аяқталғанда, бүкіл прожектор ауыстырылуы керек.

Нұсқауларды оқып шығыңыз  

1.ЕСКЕРТУ СИМБОЛДАРЫ

2.Жалпы қауіпсіздік туралы нұсқаулық
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3AAA LR03(1,5 В)(Қамтылмаған)Номер IP IP20

Бұл затбелгі осы өнімді бүкіл Еуропа Одағының аумағында тұрмыстық
қоқыспен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. Электрлік жəне электрондық 
жабдықта қауіпті заттар бар болғандықтан, қоқысты 
ұйымдастырылмаған қоқыс орнына шығару салдарынан қоршаған ортаға немесе 
адам денсаулығына тиетін ықтимал зиянның алдын алу мақсатында, 
материалдық 
ресурстарды экологиялық тұрғыда қауіпсіз жолмен қайта пайдалануға ықпал ету 
үшін жабдықты тиісті жауапкершілікпен қайта өңдеңіз.                                               

• Кемпинг кезінде жəне қараңғы жерде жəне т.б. жарықтандыру    

• Жөндеуді тек білікті мамандар түпнұсқа қосалқы бөлшектерін қолдана отырып 
  жүргізуі керек, əйтпесе бұл пайдаланушыға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін
• Бұл электрлік өнім тиісті қауіпсіздік талаптарына сəйкес келеді
• Сертификат туралы ақпаратты Leroy merlin дүкендерінің ақпараттық тақтасынан 
  алуға болады.

6.ЖҰМЫС

5.ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ

7.БАСҚА БАСҚАЛАР (ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, КҮТУ, КЕПІЛДІК, ЕТК)

3.ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР

4.Қолдану ерекшеліктері
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• қосу-өшіру



Поставщик/импортер/организация, уполномоченная принимать 
претензии по качеству товара в Республике Беларусь: ООО 
«Леруа Мерлен Бел», 220020, Республика
Беларусь, город Минск, проспект Победителей, 100, офис 503  
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Лицо, уполномоченное принимать претензии
по качеству товара:000 "ЛЕРУА МЕРЛЕН
ВОСТОК" 141031. МО, г Мытищи, Осташковское
шоссе, д 1, РФ.Дату выпуска смотреть серийный
номер, где последние 6 цифры обозначают
месяц и год производства.Копию сертификата
соответствии или декларации о соответствии на
данный товар можно получить на
информационной стойке любого из магазинов
Леруа Мерлен Восток.
Производитель/Өндіруші: Нинбо Мееко Лейже 
Продактс КО., ЛТД 
Адрес/Мекенжайы: 2 Флор,№. 5 Билдинг,№. 500,
Гуанвэнь Роад,Хайшу Дистрикт,Нинбо,Чжэцзян,Китай
Өнім сапасына қатысты шағымдарды қабылдауға
өкілетті тұлға: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ.,
Қонаев көшесі 77, «Park View» БО, 6қ, 07 оф.
Шығарылған күнін білу үшін сериялық нөмірін
қараңыз, соңғы 5 сан шығарылған айын жəне
жылын білдіреді.
Сəйкестік сертификатының немесе аталмыш
тауарға сəйкестігін растайтын декларацияның
көшірмесін кез келген Леруа Марлен Восток
дүкендерінің ақпарат Тұрынтағынан ала аласыз.



Manufacturing Date\Дата изготовления
Шығарылған күні : 12/2019

Publication Date\дата публикации 
инструкции: 07/2017

Made in P.R.C.
     Сделано в Китае

 Қытайда жасалған 




