LAMPA LED HERMETYCZNA IP65
4000K biała dzienna

20W

1500lm

ZANIM ROZPOCZNIESZ
Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.

PL - Lampa LED SMD / biała dzienna
CZ - SMD LED žárovka / bílá denně
DE - SMD LED lampe / Weiß Wohn
ES - SMD LED lámpara / blanca Living
FR - LED SMD lampe / Salon Blanc
GB - SMD LED lamp / day white
IT - Lampada LED SMD / Soggiorno Bianco
LT - SMD LED lemputé / Baltas Gyvenimas
LV - SMD LED spuldze / Baltas katru dienu
SK - SMD žiarovka / biela denne
RU - SMD лампа / Белый день
NL - SMD LED lamp / wit dagelijks
SE - SMD LED lampa / Día Blanco
FI - SMD LED lamput / valkoinen päivittäin

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś
pytania skontaktuj się z producentem.

Wymagania elektryczne
Lampa LED musi być podłączona do sieci
elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.

Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
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OSTRZEŻENIE!
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą.
Postępuj zgodnie z zaleceniami na ilustracjach:
1. Zdemontuj nasadę.
2. Użyj śrubokręta do zdjęcia osłony
3. Poprowadź przewód przez otwór do środka i połącz przewód fazowy (brązowy - L) do zacisku (L),
przewód neutralny (niebieski - N) do zacisku (N)
4. Zamontuj osłonę i przykręć nasadę.

PF
≥0,9

220~240V

50/60Hz

I
0,097A
60%

180˚

1500 lm

50.000

4000 K

W skład oprawy
wchodzą wbudowane
lampy LED.

30.000h

IP65

1s

Wyprodukowano w P.R.C. dla
LEDIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 15/B 07-410 Ostrołęka

Class II

Nie można wymieniać lamp w
oprawie.

