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UWAGA!
Laser może uszkodzić wzrok. Nie kierować lasera bezpośrednio na oczy! Trzymać z dala od dzieci!

RYZYKO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ!
Promień lasera może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Nie
należy kierować oczu na promień lasera ani świecić laserem w oczy
swoje, innych osób lub zwierząt.
Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. Jest to narzędzie, nie
zabawka. Powinno być użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Żadna część niniejszego dokumentu nie może
być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie w żaden
sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w jakimkolwiek celu, bez
uprzedniej zgody sprzedawcy.
Sprzedawca dostarcza niniejszy dokument bez żadnej gwarancji lub
warunków. Sprzedawca może w dowolnym momencie dokonywać
usprawnień lub zmian w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1) Aby uniknąć uszkodzenia oczu nigdy nie kierować urządzenia
prezentacyjnego na ludzi, zwłaszcza na ich twarze, ani nie patrzeć
bezpośrednio w promień lasera urządzenia.
2) Nie kierować promienia lasera z urządzenia na lustro albo inną silnie odblaskową powierzchnię.
3) Trzymać urządzenie z dala od dzieci.

4) Podejmowanie jakichkolwiek prób rozmontowania, modyfikacji
lub naprawy urządzenia mogą zakończyć się narażeniem na oddziaływanie promieniowania laserowego lub innym zagrożeniem bezpieczeństwa.

Długość promienia: 532 nm
Max. moc: <5 mW

Produkt klasy 3R
Klasyfikacja wg
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