LED FÉNYVETŐ CSALÁD
Cikkszám

FL-APPLE-30W-PIR-1

FL-APPLE-50W-PIR-1

Fényáram

2500lm

4000lm

Névleges teljesítmény

30W

50W

A termék méretei
Felkapcsolások száma, mielőtt a
lámpa tönkremenne

215x130x24mm

330x218x44mm

>10 000

>10 000

Fényerő szabályozhatóság

nem

nem

Sugárzási szög

120 fok

120 fok

Élettartam

25 000 h

25 000 h

CRI (RA)

>80

>80

Teljesítmény tényező

> 0,9

> 0,9

Kezdési idő

<1s

<1s

Halogén izzóval felcserélhetőség

~150W

~250W

FIGYELEM!
* Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti!
* Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével fenyeget! A feszültséget a főkapcsoló segítségével kell kikapcsolni!
* Bekapcsolás előtt meg kell győződni a helyes összeszerelésről, amely kizárja a termék helytelen működését a környezet és a felhasználók veszélyeztetettsége
nélkül!
* Minden a szerelvényhez kapcsolódó vezetéket és elemet oly módon kell elhelyezni, hogy korlátozzuk a világítási szerelvény melegedő elemeivel való
kapcsolatot, azzal történő érintkezését!
* Semmilyen esetben sem szabad a szerelvényt vagy annak elemeit bármilyen anyaggal betakarni! Biztosítani kell a levegő szabad útját a felmelegedő részekhez!
* Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen
felelősséget nem vállalunk!
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG:
Az elektronikai és elektromos készülékek újra felhasználását rendeletek írják elő. (Európai WEEE Direktíva – érvényes 2005. augusztustól – EU. WEEE Előírás
érvényes.)
Amikor a termék élettartama végéhez érkezett, vagy ön úgy dönt, hogy kicserélné a terméket, kérjük, gondoskodjon újrahasznosításáról ahol erre lehetőség van.
Háztartási szeméttel nem lehet kidobni!
AMENNYIBEN BÁRMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL:
Ha azt tapasztalja, hogy terméke meghibásodott, kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére. Elektronikai részlegünk örömmel fogja Önt tájékoztatni világítási
termékeinkről, de nem fog tudni tájékoztatást adni az egyedi installációra vonatkozóan.

FONTOS INFORMÁCIÓK:
Ellenőrizze a csomagolást és győződjön meg róla, hogy minden tartozék megvan, amelyet az ismertető füzet tartalmaz!
Amennyiben bármi hiányozna, lépjen kapcsolatba az áruházzal, ahol a terméket vásárolta!
A termék üveget tartalmaz, összeszereléskor, felhelyezéskor, kezeléskor óvatosan kezelje, hogy megelőzze a személyek vagy a termék sérülését!
A lámpa felszerelését szakembernek kell végezni, figyelembe véve az épület és az IEE kábelezés előírásait!
Vásárlóként, illetve a termék beszerelőjeként és használójaként az Ön személyes felelőssége meggyőződni róla, hogy a termék valóban a kívánt célnak megfelelőe, és eszerint kell kiválasztani a terméket! Nem megfelelő felhasználásból eredően nem áll módunkban felelősséget vállalni bármilyen veszteség, meghibásodás,
vagy idő előtti elhasználódás miatt!
A termék tervezése és felépítése a megfelelő Európai standard irányelveinek megfelelően történt.
A hálózati feszültséget kapcsolja le, mielőtt a termék beüzemelését megkezdi, és távolítsa el a megfelelő áramkör biztosítékát, vagy a megszakítóval bontsa az
áramkört!
A termék normál égésbiztonságú felületeken történő telepítésre alkalmas, pl. fa, gipszkarton, vakolt fal. Nem szerelhető könnyen gyulladó felületekre, pl.
polisztirol, textil!
Mielőtt a csavarhelyek kialakítását megtenné, győződjön meg róla, hogy vannak-e a felület mögött elrejtve csövek vagy kábelek!
Ellenőrizze, hogy a rögzítés a lámpa súlyához mérten elég erős-e, és elég stabilan tudja majd tartani!
A lámpa pozicionálásánál figyelembe kell venni, hogy az izzó és a megvilágítandó felület között legalább 0,5 m (500 mm) távolság szükséges. Megfelelő távolságra
szükséges elhelyezni a fényvetőt bármilyen gyúlékony anyagtól!
Ne rögzítse olyan felületre, amely nyirkos, frissen festett, vagy más okból elektromosan vezet (pl. fém felületek)!
A termék állandó elektromos kapcsolatot igényel, egy erre alkalma elektromos áramkör megfelelő kismegszakító védelemmel, illetve biztosítékkal ellátott.
Összekapcsoláskor bizonyosodjon meg róla, hogy a mellékelt sorkapcsok elég biztonságosan csatlakoznak, hogy a vezetéknek egyik csupaszon maradt szála sem
marad kint, szigetelés nélkül!
Amennyiben a belső LED modul, vagy annak egy része élettartamának végére ér, a készüléket ki kell cserélni!, a LED modul nem cserélhető

A termék használata nem ajánlott sem gyermekeknek, sem olyan személyeknek, akiknek érzékelési, pszichikai vagy mentális betegséggel rendelkeznek, mivel a
termék biztonságos használata számukra nem garantált.
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra
(beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

FONTOS!
Amennyiben a világítótest külső flexibilis kábele megsérülne, kizárólag szakképzett szakember jogosult kicserélni!
Javasoljuk, a telepítés során fokozott figyelemmel kísérje az elektronikai csatlakozások kialakítását! A szerelést követően működési teszt elvégzése szükséges!
A teszt pontos leírása az aktuális IEE kábelezés és épület biztonsági előírások között szerepel. Kérdés esetén konzultáljon elektromos szakemberrel!
Az elektromos kábelnél fogva ne hordozza, és ne emelje a fényvetőt!
LÁMPA CSERE:
A lámpatest zárt LED modullal van szerelve, mely karbantartást nem igényel, nincs szükség és lehetőség lámpacserére!
Ha a lámpa élettartama végére ér, akkor a lámpát ki kell cserélni!
TISZTÍTÁS:
A lámpa tisztítása kizárólag puha száraz ruhával történik. Ne használjon se vegyszert, se súrolószert!
ÜZEMBE HELYEZÉS:
1. Válassza ki a felszerelésre megfelelő helyet, figyelembe véve a fent megjelölt szempontokat.
2. Áramtalanítsa a hálózatot
3. Jelölje meg a felfüggesztési pontokat, és készítse el a furatokat, a felfüggesztési technikának megfelelően.
( A tiplit nem tartalmazza a csomag) A jelöléseket a diagramon láthatja.
4. A kábelek szabad végének bekötése a megfelelő IP minősített és jelölésű bekötő dobozban, EN 60998-1
szabványnak megfelelő az lábbi sor 2 pólusú sorkapoccsal történjen, ami biztosítja a megfelelő csatlakozást.
Fázis - barna
Nulla – Kék
5.
6.

Helyezze a készüléket feszültség alá és tesztelje a világítótestet!
Állítsa be a fényvető fejét abba az irányba, ahogy a megvilágítandó felületnek megfelelően, és fixálja a szorító csavarokkal.

1.

1.

PIR látószög: 120⁰

2.

PIR látótávolság: maximum 8 m

3.

1,5 min ≤ JIdő beállítás ≤ 5 min

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú LED fényvető család hibamentes működéséért a 19/2014 (IV29.) NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai
szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
Szavatosság: két év.
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Békéltető Testület illetékességét és állásfoglalását kérjük.
Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!
TÍPUSSZÁM: FL-APPLE 30W-PIR-1 és FL-APPLE 50W-PIR-1
ELADÁS KELTE: ............................................……………………
PH.
..............................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást az
importőr munkanapokon az alábbi címen biztosítja:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11. TEL: +36 30 497 8758 De. 08:30 és du. 16:00 között.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:..................................
Bejelentett hiba:...............................……….
Hibaelhárítás módja:...............................…
Hibaelhárítás kelte:................................….
............................................
SZERVIZ
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy a vásárlást bizonyító számla másolatával érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő
átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
FIGYELEM! A Vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, elállhat a vásárlástól és
igényelheti a vételár visszafizetését!
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11.
www.global-export-import.eu

