LED Fényvető Flare
mozgásérzékelővel

Használati és kezelési utasítás
Típusváltozatok:
2707411010, 2707411020, 2707411030
2707412010, 2707412020, 2707412030
2707413010, 2707413020, 2707413030
2707415010

EverFlourish Hungary Kft

H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.
www.gao.hu info@gao.hu
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Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat
a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

Rendeltetésszerű használat
A reflektor IP44 védettséggel rendelkezik, állandó kültéri használatra alkalmas.
A reflektor megfelel az alkalmazandó európai CE irányelveknek. .

Általános biztonsági információk
•
•
•
•
•

Tartsa be és tartassa be a használati utasítást!
Ne használjon sérült lámpát!
Az elektromos csatlakoztatást csak képzett szakember végezheti!
Bekötés előtt feszültség mentesítse a vezetéket!
A lámpatest nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészt!

Technikai adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üzemi feszültség / frekvencia : 230V~, 50Hz
Fényforrás: beépített LED modul
Környezeti hőmérséklet: : -10°C +35°C
Mozgásérzékelő érzékelési tartomány: 120°
Mozgásérzékelő érzékelési távolság: 10m
2707411010, 2707411020, 2707411030:
2707412010, 2707412020, 2707412030:
2707413010, 2707413020, 2707413030:
2707415010:
6500K
Ra > 70

10W / 900 Lumen / EEI A+ / 90Lm/W
20W / 1800 Lumen / EEI A+ / 90Lm/W
30W / 2550 Lumen / EEI A / 85Lm/W
50W / 4250 Lumen / EEI A / 85Lm/W

Telepítés
A telepítést csak képzett szakemberek végezhetik, a vonatkozó szerelési
előírásoknak megfelelően.
Ehhez vegye fel a kapcsolatot egy jóváhagyott elektromos céggel. .
VIGYÁZAT!!
A telepítés előtt győződjön meg a vezeték feszültség mentességéről, és
biztosítsa, hogy azt ne tudják feszültség alá helyezni a telepítés ideje alatt sem!.
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Tisztítás
• Kapcsolja le a lámpatestet és biztosítsa az áramkört az újbóli bekapcsolás ellen.
Hagyja kellően lehűlni a reflektort!
• Csak száraz vagy enyhén nedves, szöszmentes ruhát, esetleg enyhe tisztítószert használjon.
Ne használjon súroló vagy oldószer alapú tisztítószert!

Karbantartás
• Ha a vezeték tömítés sérül esetleg elöregszik, cserélje ki
• Távolítsa el az összes szennyeződést a reflektor házáról és üvegéről, mivel ezek túlmelegedést
okozhatnak, ezzel meghosszabíthatja a reflektor élettartamát.
• Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás már nem vagy csak gyengén
világít (pl. Élettartama végén), akkor a teljes lámpát ki kell cserélni.

WEEE-ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően
már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.
Az áthúzott kerekes szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.
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.

Forgalmazó:
EverFlourish Hungary Kft
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14.
www.gao.hu info@gao.hu
Származási hely:
Kína
Made in PRC
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