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Необходими инструменти

*

Комплект за монтаж

(D1) M8x50 (x4) * (D3) M8 (x4) *

(D2) M8 (x8) *

* включено при 00108785
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B Ръководство за обслужване

Благодарим Ви, че избрахте продукт Hama.
Отделете време и прочетете инструкциите и
информацията. Моля, запазете инструкциите на
сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате
устройството, моля, предайте тези инструкции на
новия собственик.

1. Обяснение на символите за предупреждение
и забележки:

Внимание

Символът се използва, за да Ви подскаже
допълнителна информация или важби бележки.

2. Съдържание на опаковката
• Телескопична тръба
• Инструкции за употреба

3. Забележки за безопасност
• Продуктът е предвиден за лична, нестопанска
битова употреба.

• Използвайте продукта само за предвидената цел.
• Не правете промени в уреда. Така ще загубите
право на всякакви гаранционни претенции.

• Изхвърлете опаковъчния материал веднага
съгласно действащите на място разпоредби за
изхвърляне на отпадъци.

Внимание

Този продукт представлява по-дълга телескопична
тръба, която напълно замества двете тръби на
стойката за проектор (арт. № 00108785). Спазвайте
предупрежденията и инструкциите за безопасност,
както и инструкциите за монтаж в оригиналното
упътване за употреба.

4. Монтаж
• За монтажа на стойката за проектор използвайте
оригиналното упътване за употреба на стойката
(арт. № 00108785).

• Заменете двете тръби от пакетното съдържание на
стойката за проектор изцяло с настоящия продукт.

• Монтирайте настоящата телескопична тръба, както
е показано на фиг. 1.

• След това следвайте стъпка по стъпка
илюстрираното упътване за монтаж от
оригиналното упътване за употреба на стойката за
проектор. (фиг. 2a – 5)

5. Ограничение на отговорността
Hama GmbH & Co KG не носи отговорност и не
осигурява гаранционна поддръжка при повреди,
които са резултат от неправилна инсталация/ монтаж,
неправилна употреба на продукта или неспазване на
инструкциите за употреба и безопасност.
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Service & Support

www.hama.com

+49 9091 502-115
DG

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany


