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PowerMaxx ULA LED

ULA 14.4-18 LED
PowerMaxx SLA LED
SLA 14.4-18 LED
PowerMaxx TLA LED
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Serial Number 00368.. 00369.. 00367.. 00370.. 06213..

U V 14,4 - 18 10,8 10,8 14,4 - 18 10,8

P W 7 5,5 3,5 8 3,5

Phi lm 280 290 160 410 210

CRI - > 65 > 70 > 70 > 70 > 70

CCT K 5000 5000 5000 5000 5000

m kg (lbs) 0,39 (0.76) 0,42 (0.93) 0,32 (0.72) 0,46 (1.01) 0,13 (0.29)

7.
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SLOVENSKOL

OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite 
ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

OPOZORILO – Preberite vsa priložena 
navodila za varno delo.  Neupoštevanje 

navodil in pravil lahko pripelje do električnega 
udara, požara ali/in resnih poškodb oseb.
Shranite ta varnostna navodila za kasnejšou-
porabo.
Vedno polnite baterijske pakete na polnilcih, ki jih 
priporoča proizvajalec. Polnilci so narejeni za 
polnjenje specifičnih tipov baterijskih paketov, lahko 
pride do požara, če se uporabljajo za polnjenje drugih 
tipov baterijskih paketov.  
Vedno vstavite baterijski paket v svetilko.  Uporaba 
drugih baterijskih paketov lahko povzroči poškodbe in 
uničenje.
Ko jih ne uporabljate, hranite baterijske pakete 
stran od sponk za papir, kovancev, ključev, vijakov 
ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko 
premostili kontakte. Kratek stik med kontaktoma lahko 
povzroči požar. 
Tekočina lahko priteče ob nepravilni uporabi. Izogi-
bajte se kontaktu s to tekočino. V primeru nenamer-
nega stika s kožo prizadeto mesto temeljito sperite. 
Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, 
poiščite medicinsko pomoč. Tekočina iztekajoče 
baterije lahko povzroči draženje kože ali opekline.
Ne uporabljajte baterijske svetilke v eksplozivni 
atmosferi, če je v ozračju vnetljiv prah, tekočine in 
plini. Svetilka lahko povzroči iskro in tako zaneti požar ali 
eksplozijo. 
Izogibajte se nenamernemu delovanju. Preden 
priključite baterijski paket in preden dvignete ali 
prenašate svetilko, se prepričajte, da je lučka izklo-
pljena. Nenamerno pritisnete stikalo na napravi ali 
priključite napravo na baterijski  pake, ko je že vključena, 
lahko povzroči nesreče.. 
Vedno izklopite svetilko, ko jo ne uporabljajte. 
Ne uporabljajte svetilke s poškodovanim stikalom. 
Električne naprave, ki jih ni več mogoče vklopiti ali izklo-
piti, so nevarne in jih je treba nemudoma popraviti. 
Izvlecite baterijski paket ko posegate v svetilko ali 
jo shranjujete. tem preprečita kakršno koli nenamensko 
uporabo. 
Tudi ko ni v uporabi držite svetilko stran od otrok. 
Ne dovolite osebju, da uporablja napravo, razen če 
je že seznanjena s temi navodili. Električni stroji so 
lahko nevarni v rokah ljudi, ki ne znajo rokovati z njimi. 
Napravo skrbno vzdržujte. Preverite, ali vsi gibljivi 
deli pravilno delujejo in se ne zagrabijo, pazite, da 
noben del ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da 
vpliva na delovanje žarnice. Poškodovane dele tako 
zamenjate z originalnimi deli!  Številne nesreče 
povzročajo slabo vzdrževana električna orodja. 
Ne delajte s svetilko brez stekelca ali s poškodo-
vanim stekelcem. 

Uporabite žarnico, pribor itd., Kot je opisano v teh 
navodilih. Upoštevajte delovne pogoje in zahtevane 
naloge. Uporaba električnih strojev za dela, za katera 
niso namenjena lahko pripelje do nevarnih situacij. 
Svetilko naj vedno servisira usposobljeno osebje z 
originalnimi rezervnimi deli. S tem boste zagotovili 
varno delovanje naprave. 
Imejte svetilko stran od izvorov vročine ali ognja. Ne 
shranjujte svetilko v vlažnem področju. Ne shra-
njujte svetilko tam, kjer bi temperatura lahko 
presegla 40°C.  (poleti na armaturi vozila ali na drugih 
kovinskih predmetih na soncu). 
Svetilke ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Ne puščajte svetilke vklopljene, če je ne uporab-
ljate.
Svetilka je namenjena notranji uporabi. 
Nikoli ne uporabljajte nekompletne svetilke, ali 
modificirane neskladno z navodili. Ne prižigajte 
svetilke, če kaj manjka ali je poškodovana.
Preverite, da svetilka stabilno stoji. V nasprotnem 
primeru jo dajte v primerno stojalo.

Baterije naj bodo vedno suhe!

Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformi-
ranih baterij!
Ne odpirajte baterijskih paketov!
Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov 
baterij, da ne nastane kratki stik!

Šibka kislina ki je vnetljiva lahko priteče iz 
poškodovanega Li-Ion baterijskega paketa. 
V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo 
takoj splahnite z veliko vode. V kolikor te tekočine 
pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z 

veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, 
jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko 
pomoč.

Opozorila - splošna nevarnost!

Ne odlagajte izrabljenih bateriskih paketov med 
hišne odpadke. Vrnite poškodovane ali pokvarjene 
baterijske pakete vašemu trgovcu.
Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.
Ne usmerjajte svetlobnega snopa v oči ljudi ali 
živali.

Ne glejte v snop svetilke.  

SLA 14,4-18 LED PowerMaxx SLA LED: 
IEC/EN 62471 za »fotobiološka varnost svetilk in 
sistemov svetilk« so te luči uvrščene v skupino 
izjem.
ULA 14.4-18 LED, PowerMaxx ULA LED: 
Rizična skupina 2:

POZOR!
možno nevarno optično sevanje.

Prevod originalnih navodil za uporabo
1. Splošna varnostna navodila

CAUTION
possibly hazardous
optical radiation
emitted from this 
product
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Med daljšim delovanjem ne glejte v svetilko. Lahko 
povzroči poškodbo oči.
Zmanjšajte izpostavljenost prahu:

 OPOZORILO  - Nekateri prah, ki nastane pri 
brušenju, žaganju, vrtanja in drugih gradbenih 

dejavnosti, vsebuje kemikalije, za katere je znano, 
da povzročajo raka, okvare pri rojstvu ali drugo 
škodo na reprodukcijo. Nekaj vzorcev teh kemikalij 
je:
- Svinec iz barv na osnovi svinca,
- Kristalni silicijev dioksid iz opeke in cementa ter 

drugi zidarski izdelki in 
- Arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.
Vaše tveganje zaradi teh izpostavljenosti se 
razlikuje glede na to, kako pogosto opravljate to 
vrsto dela. Da bi zmanjšali izpostavljenost tem 
kemikalijam: delajte na dobro prezračevanem 
območju in delajte z odobreno varnostno opremo, 
kot so prašne maske, ki so posebej zasnovane za 
filtriranje mikroskopskih delcev.
To velja tudi za prah iz drugih materialov, kot so 
nekatere vrste lesa (npr. Hrastov prah ali bukev 
prah), kovine, azbest. Druge znane bolezni so npr. 
alergijske reakcije, bolezni dihal. Ne dovolite, da 
prah pride do telesa.
Upoštevajte ustrezne smernice in nacionalne 
predpise za vaš material, osebje, aplikacijo in kraj 
uporabe (npr. Predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 
odstranjevanje).
Zbirajte delce in prah, ki nastane med delom in ne 
odlagajte blizu delovišča. 
Uporabite primerni pribor za delo. V tem primeru 
bodo delci vstopili v ozračje nekontrolirano.
Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če 
narava dela to omogoča.
Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi 
ukrepi:
- ne usmerjajte uhajajočih delcev in izpušnega 

zraka vase ali v bližnje osebe ali na deponijo 
prahu,

- uporabite ekstrakcijsko enoto in / ali čistilnike 
zraka,

- Poskrbite za dobro prezračevanje in čistite delavni 
prostor s sesalnikom. Pometanje ali izpihovanje 
dviguje prah.

Umazano delavno obleko operite ali posesajte. Ne 
jo izpihovati, stepati, krtačiti.

Glejte sliko na naslovni strani.
1 Steklo/Zunanji del LED
2 Glava svetilke
3 Stikalo-prožilo za vklop/izklop
4 Gumb za sprostitev baterijskega paketa.
5 Baterijski paket*

* odvisno od tipa stroja

Vstavite napolnjen baterijski paket (5) (ni vključen v 
dobavo) 
Vklopite in izklopite svetilko s pomočjo stikala (3) 

Ne usmerjajte svetlobnega snopa v oči ljudi ali 
živali.

Primerna temperatura za shranjevanje baterijskih 
paketov je med 10°C in 30°C.
Glede na model:  Nagnite glavo svetilke (2), da 
nastavite kot svetlobnega žarka..

Odstranite baterijski paket pred posegom ali  
čiščenja svetilke.

Ne čistite z agresivnimi čistili ali topili.
Poskrbite, da sta svetilka in stiki baterijskega paketa 
suhi.

Popravila Metabo strojev smejo opravljati 
samo ustrezno usposobljeni električarji! 

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popra-
vilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem 
servisu. Za naslov poglejte na www.metabo.si
Lista rezervnih delov Vam je na voljo na 
www.metabo.com

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.
Da se zaščiti okolje, ne mečite baterijske 
pakete v gospodinjske odpadke. Upoštevajte 
nacionalne zakonske akte za izrabljene elek-

trične stroje in pribor, da zbirajo posebej in se jih 
okolju prijazno reciklira.
Pred oddajo baterijski paket izpraznite v stroju. 
Preprečite možnost kratkega stika mes kontakti 
(uporabite lepilni trak)

Smejo se uporabljati le originalni Metabo baterijski 
paketi!
18 V: 625589000, 625596000, 625578000, 
625594000, 625343000, 625591000, 625592000, 
625342000, 625341000, itn.
14,4 V: 625588000, 625595000, 625590000, itn
10,8 V: 625438000, 625439000, 625585000, 
625597000, itn.

Legenda znakov v tabeli na strani 3.
Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehno-
loškega napredka.
U = napetost baterije 
P = Poraba 
Phi = flux svetilke 
CRI = Indeks barvnega upodabljanja
CCT = Korelirana barvna temperatura
m = Teža (brez baterijskega paketa
D = premer obroča pod glavo

 Enosmerna napetost 

2. Legenda

3. Uporaba

4. Čiščenje 

5. Servisiranje

6. Zaščita okolja

7.  Tehnični podatki



S

6

SLOVENSKOL
Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih 
meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1, P.O. Box 1229, 72602 Nürtingen, 

Germany
www.metabo.com

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehno-
loškega napredka. © by Metabo



SLOVENSKO 

GARANCIJSKI LIST      

za   stroje 

 

Oznaka in TIP: _________________________________________ 

  

Datum izročitve blaga: ___________________________________ 

  

Firma in sedež prodajalca: ______________________________________________ 

  

Žig in podpis prodajalca: ________________________________________________ 

  

Serijska številka stroja: _________________________________________________ 

 

Dvojnik garancijskega lista se ne izdaja! 
 

1. Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z 

izročitvijo blaga potrošniku.  

2. Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga 

potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot 

garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedri, rezila, 

obdelovalne plošče, ipd.  

3. Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščeni serviser za Metabo stroje. Servis je 

potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku 

neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.  

4. Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne 

uporabe.  

5. Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.  

6. V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok 

podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.  

7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  

8. Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da 

vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko 

številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.  

9. Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven 

garancijskega roka min. 5 let.  

10. Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti. 

11. Garancija se ne prizna :  - če je v aparat posegla nepooblaščena oseba, 

- če so okvare mehanske oz. fizične, 

- če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi, 

- če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun, 

- za ves potrošnji material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled). 

Servis za okvare v garancijskem roku:   

            

 

 

        VARESI d.o.o. 

Prušinikova C. 73 

1000 Ljubljana / Tel.: 01/ 505 75 81 

  

  

 

Metabo 3-letna garancija 

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedena na spletni strani www.metabo.si. 

Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.  

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo. 

VARESI d.o.o.
Cesta v Gorice 2a
Tel.: 01/505 75 81

1000 Ljubljana



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com
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