Típus: 20W/2707112030
2707112040
30W/2707113030
2707113040

2,50m

LED FÉNYVETŐ
mozgásérzékelővel

7m
≥ 20Lux

kb. 1 perc
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LED fényvető mozgásérzékelővel
Szerelési és használati útmutató
Kedves vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.A LED fényvető üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az
alábbi üzemeltetési útmutatót, és tartsa biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.

Rendeltetésszerű használat
A lámpatest IP44 védettségű, fröccsenő víz ellen védett kültéri használatra alkalmas.
A reflektor megfelel az alkalmazandó európai CE iránymutatásoknak.

Általános biztonsági előírások
• Kövesse és tartsa be a használati útmutatóban leírtakat
• Amennyiben a lámpest vagy az előlap sérült, ne szerelje fel!
• A szerelést csak szakember végezheti, feszültségmentes állapotban!

Technikai adatok:
Hálozati feszültség/ frekvencia 230V~, 50Hz
Fényforrás: beépített LED
Környezeti működési hőmérséklet: -10°C - +35°C
Mozgásérzékelő látószög: 90°
Mozgásérzékelő érzékelési távolság: 7m
Mozgásérzékelő fényérzékenység: <20Lux
Működési idő: kb. 60 másodperc
Színhőmérséklet:6500K
EEI: A+ 90lm/W CRI/RA:>80
Fényáram: 20W:1800lm; 30W:2700lmCRI/RA:>80

Tisztítás:
Áramtalanítsa a lámpatestet, és hagyja kihülni. Használjon száraz vagy enyhén nedves, puha ruhát.
Ne használjon vegyszert a tisztításhoz!

Figyelmeztetés:
A lámpatest beépített fényforrása NEM CSERÉLHETŐ! Amennyiben meghibásodik, az egész
lámpatestet cserélni kell! A gyárilag beszerelt vezetéket cserélni tilos!

Garancia:
A szakszerűtlen szerelés által okozott károkért, a felelőséget nem vállaljuk.
A termékre az értékesítés napjától számított 2 év garanciát vállalunk.
A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen szerelés által okozott károkra.

WEE utasítások:
Az európai előírásoknak megfelelően a használt elektromos és elektronikus berendezéseket ne dobja a
kommunális hulladékba, azt szelektíven az e célra kihelyezett gyüjtőbe dobja!
Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a
célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19 / EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

A hibák, nyomdai hibák, elírások, műszaki jellemző változások jogát fenn tartjuk.
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