REFLEKTOR HALOGEN

2. Instalacja

MODEL: ZD16A

•
•
•

Przed instalacją koniecznie odłączyć źródło zasilania na czas instalacji.
Upewnić się, że pomiędzy źródłem zasilania a instalowaną lampą znajduje się bezpiecznik
prądowy, max.16A.
Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów gdzie
mogą pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.

3. Uwagi i środki ostrożności
•

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Reflektor / Lampa LED typu 'halogen' - urządzenie mające na celu oświetlanie podjazdów do garaży, wejść
do pomieszczeń, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•

Produkt wysokiej jakości
Oprawa halogenowa LED służąca do oświetlenia np. placów, parkingów, podjazdów itp.
Jako źródła światła lampa używa bardzo mocnej diody LED marki Epistar. Gwarantuje to bardzo
długą niezawodność działania i bardzo niskie zużycie energii w porównaniu do typowych żarników
halogenowych. Moc światła odpowiada klasycznej lampie halogenowej 150W.
Reflektor jest natychmiast rozświetlany przy starcie, co oznacza że nie pobiera żadnej dodatkowej
energii. Lampa po włączeniu od razu całkowicie rozświetla się a częste włączanie i wyłączanie nie
wpływa na jej żywotność.
Łatwe mocowanie na ścianie za pomocą kołków rozporowych. Możliwość regulacji kąta nachylenia
oprawy.
Przeznaczona do użytku zewnętrznego.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie: AC 85-265V, 50-60Hz
Moc: 10W
Źródło światła: Dioda LED epiled 900 LM
CRI: 80
Barwa światła: biała 6000K
Żywotność: 50 000 godzin
Kąt świecenia: 120°
Wysokość instalacji: 2,5-4,5m
Temperatura pracy: -20 + 40°C
Wymiary(bez uchwytu): 118x125x35mm
Aluminiowa obudowa
Klasa odporności: IP 65

W zestawie:
•

Reflektor

•
•
•
•
•

W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać lampy. Zgłoś się do
sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane
przez fachowców.
Nie kieruj źródła światła w sposób bezpośredni w stronę oczu.
Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie wrzucaj urządzenia do wody!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

