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Bevezető
Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol® márka termékét! 
A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak 
vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a ta-
nácsadó központunkhoz:

www.extol.hu      
Fax: (1) 297-1270
Tel: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s.,  
Průmysl. zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság
Forgalmazó: Madal Bal Kft.,  
1173 Budapest, Régivám köz 2. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 21.7. 2016

I. Rendeltetés
      Hordozható és tölthető LED lámpák, Extol® Light 

43122 (10 W; 808 lm) és 43125 (két fényerő fokozat 
közül lehet választani:10 W/ 700 lm és 20 W/1400 
lm), a lámpák által előállított fehér fény a nappali 
világításnak felel meg. Az Extol® Light 43125 lámpa 
esetében két fényerő fokozat közül lehet választani 
az üzemeltetéshez, ami meghatározza a lámpa vilá-
gítási idejét is (10 W esetén a világítási idő kb. 6 óra, 
20 W esetén a világítási idő kb. 4 óra.). 
A LED diódák kis energiafogyasztás mellett, nagy 
fényerővel világítanak. 

      Az állvánnyal szerelt lámpa hordozható, és az 
elektromos hálózathoz való csatlakoztatás nélkül is 
üzemeltethető. A lámpa energiaforrása a beépített 
(és előre feltöltött) akkumulátor.  
A lámpa dőlésszöge kívánság szerint beállítható.  
A lámpa autók 12 V-os hálózatáról is üzemeltethető. 
A lámpa kis méretének, kis súlyának, mechanikus 
hatások és eső elleni védelmének köszönhetően 
kiválóan használható kempingezéshez, éjszakai 
horgászáshoz, kertek megvilágításához stb. A lámpa 
akkumulátorát a mellékelt 230 V-os adapter segít-
ségével hagyományos elektromos hálózatról is fel 
lehet tölteni.

      A lámpa por és eső ellen védett.

1. ábra. Extol® Light 43125 hordozható lámpa, 
12-os és 230 V-os akkumulátortöltő adaptere-

kkel. Az Extol® Light 43122 kivitele azonos.

LÁMPÁBA ÉPÍTETT LI-ION AKKUMULÁTOR

 y A lámpának folyamatosan biztosítja a konstans áramot 
a világításhoz. A lámpa maximális fényárammal és 
a világítás intenzitásának a csökkenése nélkül világít, 
majd a lámpa kikapcsol. Ez a „constant current“ (kon-
stans áram) funkció. 

 y Teljes lemerülés nélkül is feltölthető (a feltöltött lámpa 
a fent megadott ideig fog világítani).

 yMinimális az önlemerülése, így a lámpa, hosszabb idő 
után is feltöltés nélkül azonnal használható (ha az akk-
umulátor korábban fel lett töltve). 

      A fogantyú és az állvány leszerelése után a lámpát 
falra, mennyezetre stb. is fel lehet szerelni, így 
a lámpa fix fényforrásként is használható. A lámpa 
akkumulátorát azonban a felszerelés előtt fel kell 
tölteni. Lásd a 2. ábrán az Extol® Light 43122 és 
a 43125 lámpákat, fogantyú és állvány nélkül. 

2. ábra. Extol® Light 43122 és 43125 lámpa 
a fogantyú és az állvány leszerelése után.  

II. Műszaki adatok 
Rendelési szám 43122 43125

Teljesítmény 10 W 10 W/20 W (kapcsolható teljesítmény)
Fényáram 808 lm 700 lm (10 W)/1400 lm (20 W)
Fényforrás Nem cserélhető LED modul Nem cserélhető LED modul
Lámpa töltőfeszültség (áram) 8,4 V DC (1A) 12,6 V DC (1 A)
Világítási idő, teljes töltés esetén 1) 2 óra kb. 6 óra (10 W-nál) / kb. 4 óra (20 W-nál)
A lámpa védettsége (IP) 2) IP 65 IP 65
Méret fogantyúval és állvánnyal (sz × ma × mé), cm 14,5 × 25 × 16,5 21,4 × 30,8 × 18,5
Tömeg fogantyúval és állvánnyal 0,8 kg 1,5 kg
Lámpa mérete (sz × ma × mé), cm 14 × 8,5 × 11,5 18 × 13,9 × 13
Lámpa tömege (állvány nélkül) 0,4 kg 1,1 kg

Akkumulátor
Akkumulátor típusa, feszültsége és kapacitása Li-ion; 8,4 V DC; 1 Ah Li-ion; 11,1 V/3,6 Ah
„Constant current” funkció 1) Igen Igen

Adapter 230 V~50 Hz hálózathoz 
Bemeneti feszültség / frekvencia 120-240 V~50/60 Hz 120-240 V~50/60 Hz
Kimeneti feszültség / áram 8,4 V/1000 mA DC 12,6 V/1000 mA DC
Akkumulátor feltöltési ideje 230 V-ról1) 2 óra kb. 3 óra
Szigetelési osztály II. II.

Adapter 12 V= (DC) hálózathoz
Tápfeszültség: 12-24 V DC 12-24 V DC
Kimeneti feszültség / áram 8,4 V/300 mA 12,6 V/1000 mA
Akkumulátor feltöltési ideje 12 V-ról1) 5-6 óra 5-6 óra

1. táblázat

1) „Constant current“ (konstans áram) funkció. A funkció lényege: az akkumulátor a lámpának folyama-
tosan konstans áramot biztosít. A lámpa a működési idő alatt maximális teljesítménnyel, a világítás 
intenzitásának a csökkenése nélkül üzemel, majd a lámpa kikapcsol. 
Az akkumulátorok feltöltési ideje és kapacitása függ az akkumulátor elhasználódásától. Az elhasználódott akkumu-
látor feltöltési ideje hosszabb lesz, miközben a világítás ideje csökken. Ez természetes jelenség.

2) Az IP 65-ös védettség a lámpát megvédi az esőtől és hótól, valamint a portól is. A védettség csak a lámpára vonat-
kozik, az adapterre nem (lásd lent).
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HALOGÉN ÉS LED LÁMPÁKRA VONATKOZÓ KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI 
KÖVETELMÉNYEK A BIZOTTSÁG 1194/2012/EU RENDELETE ALAPJÁN.

A lámpák paraméterei 43122 43125

Energiatakarékossági osztály A+ A+

Lámpafoglalat × ×

Teljesítményfelvétel, tápfeszültség 
és frekvencia

8,4 V DC (1A) 12,6 V DC (1 A)

~ Ekvivalens standard izzó ~60 W ~60 W / ~100 W

Névleges fényáram 808 lm
700 lm (10 W)/1400 lm 

(20 W)

Fényerő 120 cd 120 / 200 cd

Névleges lámpaélettartam > 30 000 óra > 30 000 óra

Power Factor
Lámpa teljesítménytényező > 0,8 > 0,8

Lámpa öregedési tényező (6000 
óra alatt)

≥ 0,80 ≥ 0,80 

Bekapcsolási idő 0,1 másodperc 0,1 másodperc

Bemelegedési idő 60%-os fény-
áramig

0,1 másodperc 0,1 másodperc

Színvisszaadás Ra ≥75 ≥75

Színhőmérséklet (korreált szín-
hőmérséklet)

6300 K 6300 K

Színvisszaadás
x= 0,313  
y= 0,337

x= 0,313  
y= 0,337

λ
Hullámhossz ~500-600 nm ~500-600 nm

Fénysugár térszöge 120° 120°

Kiemelő fényforrás × ×

Szabályozható lámpa × ×

Kapcsolási ciklusok száma a me-
ghibásodásig

≥ 15000× ≥ 15000×

Kültéri használatra     IP 65     IP 65

Lámpa mérete 140 × 85 × 115 mm 180 × 139 × 130 mm

Fényforrás higanytartalma 0,0 mg 0,0 mg

2. táblázat
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III. A lámpa bekötése és telepítése

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót 
olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más 
felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben a termé-
ket eladja vagy kölcsönadja, akkor a termékkel együtt 
a jelen használati útmutatót is adja át. A használati 
útmutatót védje meg a sérülésektől. A gyártó nem 
vállal felelősséget a termék rendeltetésétől vagy 
a használati útmutatótól eltérő használata miatt 
bekövetkező károkért. A lámpa első bekapcsolása előtt 
ismerkedjen meg alaposan a működtető elemek és 
a tartozékok használatával. A használatba vétel előtt 
mindig ellenőrizze le a tartozékok megfelelő rögzítés-
ét, a lámpa és az akkumulátortöltő hálózati vezeték 
sérülésmentességét. A repedezett vagy felhólyagoso-
dott hálózati vezeték is hibának számít. Amennyiben 
sérülést észlel, akkor a lámpát ne kapcsolja be. A lám-
pát Extol® márkaszervizben javítassa meg.

      A lámpatöltő adaptert a műszaki adatoknál feltün-
tetett tápfeszültségekről lehet üzemeltetni. A lámpa 
csatlakoztatása előtt méréssel ellenőrizze le az elek-
tromos hálózat tényleges feszültségét. 
Az adapter/töltő vezetékét csatlakoztassa a lámpa 
töltő aljzatához. A lámpa feltöltése után az adaptert/
töltőt válassza le a lámpáról. Az adapter/töltő kih-
úzása után az aljzatba dugja be a védődugót, az alj-
zatot védje meg fém tárgyaktól és fémes anyagoktól 
(pl. fémportól vagy fémforgácstól), ezek az akkumu-
látor zárlatát okozhatják, aminek tűz vagy robbanás 
lehet a következménye. Az aljzatot természetesen 
a víztől és a nedvességtől is védeni kell.

      Amennyiben az autó akkumulátora nincs teljesen fel-
töltve vagy erősen lemerült, akkor a 12 V-os adapter 
segítségével ne töltse fel a lámpát. Az autó akkumu-
látor lemerül állapotban van, ha a kapocsfeszültsége 
12,1-12,2 V. Amennyiben ilyen akkumulátorról tölti 
fel a lámpa akkumulátorát, akkor előfordulhat, hogy 
az autót nem tudja majd elindítani.

      Ha a 12 V-os aljzatban nincs feszültség, akkor a gyúj-
táskapcsolóban a kulcsot fordítsa el az első állásba. Ha 
az aljzatban ezt követően sincs feszültség, akkor valós-
zínűleg az aljzat biztosítója kiolvadt (vagy a csatlakozó 
biztosítója olvadt ki). A csatlakozó elejét csavarja ki, 

vegye ki a biztosítót és azt cserélje ki. Új biztosítót az 
autó alkatrészeket forgalmazó üzletekben, vagy üze-
manyag töltőállomáson lehet vásárolni.

    

      Az akkumulátor feltöltése alatt 
a működtető kapcsolót kapcsolja 
OFF (vagy „0”) állásba. A lámpát töl-
tés közben ne használja, mert ez az 
akkumulátor sérülését okozhatja.

      A működtető kapcsoló az akkumulátor alatt található.  
A Extol® Light 43125 lámpába háromállású kapcsoló 
van beépítve. A kapcsoló „I” állása: 10 W/ 700 lm (6 
óra világítási idő), a kapcsoló „II” állása: 20 W/1400 
lm (4 óra világítási idő). 

      Az adapteren piros LED mutatja a töltést, és zöld LED 
a töltés befejezését.

    

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y A lámpa önmagában por és vízálló 
(védettség IP65: teljes mértékben védett 
por ellen; kisnyomású vízsugár ellen 
védett minden irányból), de az adapter, 
amellyel a lámpát a 120-240 V-os vál-
takozó feszültségű hálózathoz lehet 
csatlakoztatni nem rendelkezik ilyen 
védettséggel. Az akkumulátortöltőt és 
a tápfeszültséget biztosító hálózati aljza-
tot védeni kell a nedvességtől és a víztől. 

 y A lámpát csak akkor használja, ha az 
elülső védőüveg sérülésmentes. Ez 
védi meg a LED diódát a mechanikus 
sérülésektől, a nedvességtől és a portól. 

 y A lámpát robbanás- és tűzveszélyes 
környezetben ne használja.

 y Biztonsági okokból a lámpát használat közben nem 
szabad letakarni, a lámpa környékét hagyja szabadon 
a lámpa megfelelő szellőztetése érdekében. A lámpát na 
telepítse és ne üzemeltesse szűk helyen, illetve ott, ahol 
nem biztosított a lámpa körül a levegő szabad áramlása.

A LÁMPA RÖGZÍTÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

 y A lámpát a talajtól mérve 1-3 m magasságban rögzítse 
a falhoz csavarokkal. A lámpa és a megvilágított felület 
között legyen legalább 0,5 m szabad távolság (lásd a 3. 
ábrát). Ha a lámpát sarokba szereli fel, akkor a lámpa 
legyen legalább 20 cm-re a mennyezettől (4. ábra). 
A fenti előírások a hordozható és szabadon lehelyezett 
lámpára is érvényesek. 

 

0,5 m

Min. 
1 m

Max. 
3 m

3. ábra

 

20 cm

4. ábra

 • FIGYELMEZTETÉS!
 y Az adapter vezetékét óvja melegtől és mechanikus 
sérülésektől. Amennyiben a vezetéken vagy csatla-
kozódugón látható sérülés van, akkor azt Extol® már-
kaszervizében javítassa meg.

 y A lámpában a fényforrás nem cserélhető. Ha a fény-
forrást nem éri mechanikus sérülés, akkor az élettarta-
ma nagyon hosszú. Normál használat esetén a lámpa 
elülső védőüvegét nem kell kiszerelni.

A 230 V-OS ADAPTERHEZ KAPCSOLÓDÓ 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 y Az adaptert védje esőtől és nedvessé-
gtől. Az akkumulátortöltőt csak fedett 
helyiségben használja.

 y Az akkumulátortöltőt csak a jelen akkus lámpához 
szabad használni (más akkumulátorok töltéséhez nem). 
Más típusú akkumulátorok feltöltése esetén tűz vagy 
robbanás következhet be.

 y Az akkumulátortöltőt (adaptert) tartsa tisztán. 
Ellenőrizze le a csatlakozódugót 

 yMinden töltés előtt ellenőrizze le az akkumulátortöltő 
és a vezeték állapotát. Amennyiben a töltő sérült vagy 
hibás, akkor forduljon az Extol márkaszervizhez (a szer-
vizek jegyzékét a www.extol.eu honlapon találja meg).

 y Az akkumulátortöltőt (adaptert) ne használja könnyen 
gyulladó anyagokon (pl. papíron) vagy robbanásves-
zélyes környezetben. 

 y Az akkumulátor töltése közben biztosítsa a helyiség 
megfelelő szellőzését, mert a hibás akkumulátorból 
elektrolit gőz szivároghat ki.

 y Az akkumulátor feltöltése után az akkumulátortöltőt 
válassza le az elektromos hálózatról (feleslegesen ne 
legyen az akkumulátortöltő a hálózathoz csatlakoz-
tatva).

 y A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, 
érzékszervi fogyatékos, vagy tapasztalatlan személyek 
(gyermekeket is beleértve), akik nem képesek a kés-
zülék biztonságos használatára, kivéve azon eseteket, 
amikor a készüléket más felelős személy utasításai 
szerint és felügyelete mellett használják. A készülék 
nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

AZ AKKUMULÁTORHOZ KAPCSOLÓDÓ 
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 y Az akkumulátort csak száraz helyen töltse fel és ügy-
eljen arra, hogy az akkumulátorba ne kerüljön víz.

 y Az akkumulátort ne tegye ki közvetlen napsütésnek és 
50°C feletti hőmérsékletnek.

 y Az akkumulátort csak a feltöltés ideje alatt táplálja az 
adapteren keresztül.
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 y Az akkumulátort és érintkezőit tartsa távol fém tárgyaktól 
és fémes anyagoktól (pl. fémportól vagy fémforgácstól), 
ezek az akkumulátor zárlatát okozhatják, aminek tűz vagy 
akár robbanás is lehet a következménye. A csatlakozó 
aljzatot gumidugóval védje (a lámpa része). Az aljzatot 
természetesen a víztől és a nedvességtől is védeni kell.

 y Az akkumulátort óvja ütésektől, nedvességtől, 50°C 
feletti hőtől, közvetlen napsütéstől. Az akkumulátort 
ne próbálja meg szétszedni. 

 y Az akkumulátort tűzbe vagy vízbe dobni szigorúan 
tilos! Ne szennyezze a környezetünket! Az akkumulátort 
adja le gyűjtőhelyen újrafeldolgozáshoz (lásd lent).

 y Amennyiben az akkumulátorból elektrolit szivárog 
ki, akkor azt ne érintse meg. Ha az elektrolit a bőrére 
kerül, akkor azt azonnal mossa le vízzel. Az akkumu-
látorból kifolyó folyadék maró sérülést okozhat. Ha az 
elektrolit a szemébe került, akkor alaposan öblítse ki 
tiszta vízzel és forduljon orvoshoz.

AZ AKKUMULÁTORHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

a) Az akkumulátort csak a gyártó által megha-
tározott akkumulátortöltővel szabad feltöl-
teni. Adott típusú akkumulátor töltésére alkalmas 
akkumulátortöltő más típusú akkumulátorhoz való 
használata esetén tűz keletkezhet.

b) A lámpába kizárólag csak a gyártó által 
meghatározott akkumulátort szabad besze-
relni. Más típusú akkumulátor használata tüzet vagy 
balesetet okozhat.

c) Az akkumulátorokat ne helyezze le olyan helyre, 
ahol fém tárgyak találhatók (gemkapocs, pénzér-
mék, kulcsok, szegek, csavarok stb.) mert a fém 
tárgyak az akkumulátor pólusait összeköthetik 
és zárlatot okozhatnak. Az akkumulátor pólusainak 
a rövidre zárása tüzet vagy égési sérülést okozhat.

d) Az akkumulátor helytelen használata esetén 
abból elektrolit folyhat ki. Az elektrolitot 
ne érintse meg. Amennyiben a folyadék 
a bőrére kerül, akkor azt azonnal mossa le 
vízzel. Amennyiben az akkumulátor folyadéka 
a szemébe kerül, akkor azonnal forduljon 
orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyó folyadék maró 
sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy átalakított akkumu-
látorokat illetve lámpát. 
A sérült vagy átalakított akkumulátor illetve lámpa 
viselkedése és működése váratlan helyzeteket 
okozhat, aminek sérülés, tűz vagy robbanás lehet 
a következménye.

f) Az akkumulátorokat ne tegye ki nyílt láng vagy 
magas hőmérséklet hatásának (50°C felett).

g) Tartsa be az akkumulátor töltési előírásait. Az 
akkumulátorokat kizárólag csak a használati 
útmutatóban megadott környezeti hőmér-
séklet tartományban szabad tölteni. 
A helytelen töltés, vagy a megadott hőmérsékleti 
tartomány be nem tartása az akkumulátor meghibá-
sodását, tüzet vagy robbanást okozhat.

IV. Tisztítás, karbantartás, 
szerviz

 y A lámpa tisztítása előtt a lámpát kapcsolja le a hálóza-
tról és várja meg a lámpa teljes kihűlését. A tisztításhoz 
ne használjon karcoló szemcséket tartalmazó tisztító-
szereket, valamint szerves oldószereket és agresszív 
anyagokat tartalmazó készítményeket, mert ezek 
maradandó sérülést okozhatnak a lámpa felületén.

 y Ha az elülső védőüveg megsérült, akkor azt cserélje 
ki. Biztonsági okokból a lámpát az elülső üveg nélkül 
használni tilos! Ha az elülső üveget a felhasználó cseréli 
ki, akkor a gyártó már nem vállal felelősséget a lámpa 
IP65-ös védettségéért (por és víz elleni védelméért), 
mivel nem biztosított, hogy a felhasználó a gyártói 
előírásokat betartva szereli be az új üveget.  
Tegyen nem mindent annak érdekében, hogy az 
elülső üveg esetleges cseréje után a lámpa védettsége 
megfeleljen az eredi védettségnek. Használjon eredeti 
alkatrészeket a gyártótól (üveg, tömítés). Az össze-
szereléshez csak tökéletes állapotban lévő tömítést 
használjon, ügyelve arra, hogy a tömítés ne tekeredjen 
meg. Az új üveg vastagsága legyen azonos az eredeti 
üveg vastagságával. Amennyiben a szerelést nem 
tudja a fenti követelmények szerint végrehajtani, akkor 
a lámpa védettsége nem fog megfelelni az eredeti 
védettségnek, így a lámpát már nem szabad por és eső 
(vagy más nedvesség) hatásának kitenni, mivel azokkal 
szemben a lámpa már nem lesz ellenálló.

 y Ha a termék a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor 
forduljon az eladó üzlethez, amely a javítást az Extol® 
márkaszerviznél rendeli meg. A termék garancia utáni 
javításait az Extol® márkaszervizeknél rendelje meg. 
A szervizek jegyzékét a honlapunkon találja meg (lásd 
az útmutató elején).

V. Címkék és piktogramok

Megfelel az EU idevonatkozó 
előírásainak.

Kettős szigetelésű 230 V-os adapter.

Csak beltérben használja, esőtől és 
fröccsenő víztől védje (csak a 230 V-os 
adapterre vonatkozó előírás).

0,5 m A lámpa és a megvilágított felület 
között legalább 0,5 méteres távolságot 
kell betartani.

A lámpát védőüveg nélkül használni 
nem szabad.

A megrepedt védőüveget azonnal 
cserélje ki.

ta ...°C
Legmagasabb megengedett környezeti 
hőmérséklet.

A lámpát könnyen gyulladó anyagok 
mellé, vagy azokra felszerelni tilos.

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót.

Li-ion

A készüléket háztartási hulladékok 
közé kidobni tilos! A készüléket adja le 
újrahasznosításra. A lámpa megsem-
misítése előtt ki kell szerelni az abba 
beépített akkumulátort, amit a környe-
zetünket nem károsító újrahasznosítást 
biztosító gyűjtőhelyen kell leadni. Az 
akkumulátort a háztartási hulladékok 
közé dobni tilos!

3. táblázat 

VI. Hulladék 
megsemmisítés

 y A csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő 
konténerbe dobja ki.

 y A termék elektromos és elektroni-
kus alkatrészeket, valamint ves-
zélyes hulladéknak számító anya-
gokat tartalmaz. Az elektromos 

hulladékokról szóló 2012/19/EU számú európai irányelv, 
valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az 
ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell 
bontani, és a környezetet nem károsító módon újra kell 
hasznosítani. A lámpa megsemmisítése előtt (a 
2006/66/EK európai irányelv szerint) abból ki kell sze-
relni az akkumulátort, és kijelölt gyűjtőhelyen kell 
leadni újrahasznosításra. Az akkumulátort a háztartási 
hulladékok közé dobni tilos! A szelektált hulladék gyűj-
tőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további 
információkat.

VII. Garancia és 
garanciális feltételek
GARANCIÁLIS IDŐ

A mindenkori érvényes, vonatkozó jogszabályok, törvények 
rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által 
megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garan-
ciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve 
a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése 
esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses 
kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban 
díjmentesen végzi el.
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális 
időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 
betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-
ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal 
fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés 
nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS 
IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, 
a javítás ügymenetével kapcsolatos információk 
a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illet-
ve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén 
is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszol-
gálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EU megfelelőségi nyilatkozat
A gyártó: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek megfelelnek az 
Európai Unió vonatkozó előírásainak.  

Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.  
A jelen nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Extol® Light 43122; 43125
Hordozható és tölthető LED lámpa; 10 W; 10/20 W

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 55015:2013;  
EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

2014/35/EU  
(230 V-os akkumulátortöltő)

2014/30/EU
2011/65/EU

2009/125/EK (a Bizottság 1194/2012/EU számú rendelete)

Zlín, 2016. 7. 21.

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag


