
LED mennyezeti lámpatest Típus: 8183H, 8184H

Használati és kezelési utasítás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 
Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából. Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosoknak!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

TERMÉK JELEMZŐK:

Falra vagy mennyezetre szerelhető beépített LED fényforrást tartalamzó, kisnyomású vízsugár ellen védett 
lámpatest. Felhasznákató száraz és nedves helyiségekben.

TECHNIKAI ADATOK:

BIZTONSÁG 
Tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat!
Sérült lámpát ne üzemeltessen!
Soha ne nézzen közvetlenül a LED fényforrásba a kibocsátott fényspektrum káros lehet a szemre!
A termékben használt fényforrás nem cserélhető, ha a fényforrást cserélni kell (pl. annak élettartama végén), 
akkor az egész terméket ki kell cserélni.
Ne próbálja megjavítani a lámpát, az nem tartalmaz javítható vagy cserélhető alkatrészeket!
Ne takarja le a lámpatestet. Ez veszélyes hőfelhalmozódáshoz vezethet!

Model:  8183H 8184H 

Teljesítmény:  18 W  24 W  

Fényáram:  1800 lm  2400 lm  

Színhőmérséklet: 4000K 4000K 

Méret:  280 x 50 mm  330 x 50 mm  

Védelmi osztály:  IP 65 IP 65 

Szín visszaadási index(CRI):  80 80 

TELEPÍTÉS:

A termék felszerelését kizárólag képzett szakember végezheti, az érvényes előírások figyelembe vételével!
A szerelés megkezdése előtt áramtalanítsa a hálózatot, és biztosítsa a véletlen visszakapcsolás ellen!
A lámpát csak stabil, nem mozgó felületre szerelje!
A lámpatest tartójának rögzítéséhez fúrja elő a felületet, az ehhez szükséges méreteket a továbbiakban találja.
Kövesse a telepítési leírásban (rajzban) található lépéseket.

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a 
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.
Az áthúzott 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.

Importőr/Importeur: 
EverFlourish Hungary Kft 
H-1117 Budapest Hunyadi János út 14. 
www.gao.hu 
info@gao.hu
Származási hely: Kína  Made in China

TISZTÍTÁS

Hagyja kellően kihűlni a lámpát!
Csak száraz vagy enyhén nedves, szöszmentes ruhát használjon, esetleg enyhe tisztítószerrel. 
Ne használjon súroló vagy oldószer alapú, savas vagy lúgos tisztítószert.
Soha ne használjon gőznyomásos tisztítót, a szigetelés és a tömítések megsérülhetnek!!

A lámpatest 'F' energiahatékonysági osztályban tartozó fényforrást tartalmaz, amely ellenőrzés céljára 
eltávolítható! 

LEDLED

A fényforrás nem cserélhető!                   A vezérlőberendezés nem cserélhető!

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