IP20
LED SZALAG SZETT 2M
CIKKSZÁM: JS-3528-30
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott LED szalag szettet választotta!
MŰSZAKI ADATOK:
* 60 x SMD3528 EPISTAR LED
* TÁPEGYSÉG: DC12V 1A 12W
* SZÍNHŐMÉRSÉKLET: MELEGFEHÉR, 3000 KELVIN
* FÉNYÁRAM: 3-5 lm/LED
* FÉNYHATÉKONYSÁG: 72 lm/W±5%
* TELJESÍTMÉNY: 4,8W
* LED MÉRETEK: 1,0 X 1,6MM
*VÍZÁLLÓSÁG: IP20, BELTÉRI HASZNÁLATRA
* LED ÉLETTARTAM: 30.000 ÓRA

HASZNÁLATI UTMUTATÓ
FIGYELEM!
A termék kizárólag beltéren történő használatra alkalmas!

* Az olyan károkra, amelyeket a jelen kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása okoz, a garancia nem vonatkozik.
Tárgyi vagy személyi sérülésekért, amelyeket a szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági tudnivalók figyelmen
kívül hagyása eredményezett, a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget!
* Ez a készülék nem játékszer, nem való gyerek kezébe, nem játszhatnak a készülékkel!
* 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!
* A terméket csak szakismerettel rendelkező személy szerelheti fel!
* Ellenőrizze, hogy a felszerelésre szánt felület elég erős-e a LED szalag szett és a tápegység súlyának a hordozására! Biztosítsa, hogy a vezeték felett
senki ne járhasson, és az elhelyezés akadálymentes legyen!
* Ne üzemeltesse a készüléket a csomagolásban és összetekert állapotban, mivel ez túlmelegedéshez vezet!
* A használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék számára szükséges 230V hálózati feszültség rendelkezésre áll-e!
* A hálózatra történő csatlakozás előtt győződjön meg a termék sérülésmentes állapotáról! Sérülés esetén ne használja készüléket!
* A csatlakozó vezeték nem javítható, megsérülése esetén a termék megsemmisítendő!
* A készülék karbantartást nem igényel, a LED izzók nem cserélhetők!
* Óvja a terméket éles felületektől, mechanikai terheléstől és külső hőhatástól!
* Szerelés előtt mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!
* Tilos a hálózati csatlakozót vizes, nedves kézzel megérinteni!
* A LED szalag szett kizárólag a csomagban található egységekkel és tartozékokkal használható!
* A LED szalag további LED szalaggal nem összekapcsolható!
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* Használaton kívül csatlakoztassa le a készüléket a hálózati aljzatról!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Felszerelés előtt a megfelelő tapadó képesség érdekében tisztítsa meg a szerelendő felületet!
1. LED szalag 12V-os csatlakozó aljzat
2. Adapter 12V-os csatlakozó dugója
3. Adapter 230V-os csatlakozó dugóval
4. Hálózati csatlakozó aljzat.
5. LED szalag
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Először csatlakoztassa a 2. sz. dugót az 1. sz. aljzatba, majd a villásdugót (3.) dugja be a hálózati aljzatba (4) Ezután a LED szalag (5) világítani fog. Ügyeljen
arra, hogy az adapter kábel sérülésmentes legyen, a LED szalag pedig ne érjen fémfelülethez! A LED szalagot szükség esetén (megfelelő jelzéseknél) ollóval
megrövidítheti.
A vágást kizárólag csak kikapcsolt állapotban szabad elvégezni!

KARBANTARTÁS
A termék karbantartást nem igényel.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú JS-3528-30 cikkszámú LED SZALAG SZETT 2M hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM valamint a 151/2003
(IX.22.) sz. Kormányrendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.
Szavatossági idő két év.
TÍPUSSZÁM:
………….... JS-3528-30…………………….
ELADÁS KELTE:
.......................................................
PH.
....................................................................
ELADÓ
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. Biztosítja, az alábbi címen: Budapest XV., Székely Elek u. 11.
Tel: + 36 30 497 8758
Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.30 – 15.30
Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, 1016 Budapest,
Krisztina krt. 99. III. em. 310 állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.
JAVÍTÁSI SZELVÉNY
Hibabejelentés kelte:
............................................................
Bejelentett hiba:
...........................................................
A hiba oka:
………………………………………………………….
Hibaelhárítás módja:
...........................................................
Hibaelhárítás kelte :
...........................................................
A kijavítás dátumától a meghosszabbított
jótállás új határideje:
......................................................

...................................…………..
SZERVIZ
Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel 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!
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA
IMPORTŐR, FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL.: +36 30 497 8758

www.global-export-import.eu

